
c

BX
4917
.W
IMS



fp



; / / s

Ur

\

Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/mistrjanhusvivotOOkrof





>^fF
t4illS3TR>

v

6

*Y*\

• 1*1

š-^K*i

</a

I,

"V

Sk*Y

tSVOTÉ A PAMÁTKÁm ESKÉHO LIDU

YDÁNO PÉÍ ESKÉHO TENÁ f- .A REDAKCE AUG. ŽALUDA V PRAZE











s

.

/////

&<

a.> *kV'

/////

o<*&

\S\SN

M





Vytiskla Pr • i lk i a k <•
i o v á tiskárna.



M. J A N HUS

A J E H O VYZ N A M

V ESKÝCH DJINÁCH
/ /

DO BÍLE HORY

NAPSAL DR. KAMIL KROFTA



2



e málo píklad v djinách lidstva, aby jediný muž byl ml tak mocný
vliv na osudy svého národa jako Mistr Jan Hus. Podnítiv národ svj

l|
k velikolepému zápasu s nejvyšší mocí církevní i s pedními svtskými

| mocnostmi tehdejšího západního kesanstva, zpsobil hluboký pevrat

I
ve všem jeho život, uril na dlouhou dobu smr jeho djin. Po dv

\
století uctíval jej eský národ jako svého svtce, spatuje v nm takka
zosobnní svých nejvyšších snah, v jeho odkaze svj nejdražší poklad,

a teprve násilný pevrat blohorský vypudil z jeho mysli úctu k památce
Husov, odcizil jej Husovu odkazu. Hus a hnutí jím vzbuzené uvedli také národ eský
na jevišt djin svtových, uinili jej dležitým initelem obecného pokroku, jímž pestal
býti teprve, když mu blohorský vítz násilím vyrval duchovní ddictví po Husovi.

K plnému objasnní Husova významu v eských djinách do Bílé Hory bylo by tudíž

potebí pedvésti valný kus tchto djin. V tomto nártku možno toliko zhruba na-

znaiti, jakými smry Hus psobil na vývoj eského národa v té dob, jak odkaz jeho

národem byl chován a vzdláván. Pedem však teba vnovati trochu pozornosti Husov
osob a jeho životním osudm.

* *
*

Narodiv se okolo r. 1370 z nezámožných rodi v jihoeském msteku Husinci,

od nhož je odvozeno pozdjší jeho jméno, Jan Hus záhy se odebral na studie do
Prahy s úmyslem domoci se výhodného postavení životního ve stavu knžském. 2il

v Praze po zpsobu chudých student, vydlávaje si na živobytí ministrováním po
kostelích, ale úastnil se také veselých i bujných zábav svých soudruh. R. 1393 do-

sáhl prvního stupn akademického na universit, stal se bakaláem svobodných umní.
Byv o ti léta pozdji, r. 1396, povýšen na mistra tchto umní, oddal se studiu

theologie. Domohl se po ase také v theologii stupn bakaláského, ale mistrem neb
doktorem theologie se nestal nikdy. Na universit požíval brzy veliké vážnosti; již

r. 1401 byl dkanem fakulty svobodných umní, r. 1402 rektorem veškeré university.

Nedlouho ped tím, bu r. 1400 nebo 1401, Hus dal se vysvtiti na knžství.

Spatoval-li pvodn ve stavu knžském toliko prostedek k svému zaopatení, když
se stal knzem, zcela jinak pojímal význam svého nového úadu. Vzdaluje se všech

svtských zábav a radostí, jimž do té doby nijak se nevyhýbal, oddal se pln po-

volání duchovnímu. Od poátku horliv a s úspchem kázával a záhy se domohl jako

kazatel obliby i dobrého jména. Tak se stalo, že již r. 1402 byl ustanoven správcem
kaple betlémské, jež byla r. 1391 založena s výslovným ustanovením, aby v ní hlá-

sáno bylo slovo boží jazykem eským. Tím byl Hus ješt utvrzen ve své horlivosti

kazatelské. Po píklad a v duchu slavných kazatel doby Karlovy, jmenovit Kon-
ráda Waldhausera a Milice z Kromíže, Hus neustával slovem svým nabádati své

posluchae k životu cnostnému a opravdové zbožnosti, potírati všeliké mravní ne-

dostatky a zloády. Jeho vroucí opravdovost a jemné porozumní pro duchovní po-

teby lidu uinily jej záhy milákem a duchovním vdcem jeho poslucha. Svým
zbožným psobením zjednal si Hus také mezi pedními mšany, ve šlecht a mezi

dvoanstvem krále Václava mnoho oddaných pátel a ctitel a sama královna Zofie

tak si jej oblíbila, že jej jmenovala svým kaplanem a snad i svým zpovdníkem. A-
koli Hus oste káral zvlášt mravní vady duchovenstva, požíval úcty a obliby mnohý( h

knzi a sám pražský arcibiskup Zbynk, který r. 1403 jako mladý muž nevalného vzd-
lání tlieologickho, ale dobré vle dosedl na stolec arcibiskupský, byl mu naklonn



Hned po svém nastoupení jej vybídl, kdekoli by shledal njaký nedostatek v církevní

správ, aby mu jej oznámil, a do r. 1407 nkolikráte jej ustanovil kazatelem na pra-

videlných synodách pražského duchovenstva, nijak se nepohoršuje tím, že tu Hus ne-

milosrdn tepal mnohé zloády v tehdejší církvi a knžstvu.

Toto Husovo horlení proti zloádm v duchovenstvu jist popuzovalo k hnvu proti

nmu mnohé knží, jichž se dotýkalo, ale pece jeho innost mravokárná sotva byla

by zpsobila jeho roztržku s církví, kdyby jiné podnty nebyly ho pivedly k odporu
proti církevním vrchnostem. Jejich hlavním zdrojem bylo uení anglického theologa

Jana Viklea, zemelého r. 1384, které ješt za života svého pvodce a znova po jeho

smrti bylo odsouzeno synodami londýnského knžstva a v krátkém ase psobením
duchovních úad v Anglii úpln vyplenno. Dostávši se záhy do Cech, vzbudilo tu

uení Viklefovo mocný ohlas a našlo horlivé stoupence zvlášt mezi eskými mistry

na universit. Hus se s ním seznámil okolo r. 1400 a nkteré jeho stránky získaly

asi brzy jeho souhlas, ale hlavními jeho šiiteli a zastanci byli zprvu mužové jiní, ze-

jména Husv uitel mistr Stanislav ze Znojma, vedle nho pak Husv pítel Štpán
z Pálce. To se zejm projevilo na památné schzi pražské university z 28. kvtna
1403, kde byla svedena u nás první veejná potyka o Viklea. Podnt k této schzi
dala kapitula pražského kostela, jež byla tehdy, ponvadž stolec arcibiskupský práv
byl uprázdnn, nejvyšším duchovním úadem v zemi. Pedložila totiž universit 45
lánk ze spis Viklefových, z nichž 24 lánky byly odsouzeny synodou londýnskou,

ostatních 21 však bylo nov vyato ze spis Viklefových jedním z mistr universitních,

a žádala, aby se universita o nich vyslovila. Ve schzi universitní Hus s jinými e-
skými mistry ujímal se lánk Viklefových, nejrozhodnji však hájili jich misti Sta-

nislav ze Znojma a Štpán z Pálce. Ale vtšina složená z mistr ostatních národ
vyslovila se proti pedloženým lánkm; odhlasovala, že nikdo nemá ani veejn ani

soukrom hájiti a vyznávati kterýkoli z nich.

eští misti nedali se tím odvrátiti od studia spis Viklefových a jeho uení, spíše

se jim odtud ješt více zabývali. Nejhorlivjším stoupencem a hlasatelem nauk Vikle-

fových byl i potom Stanislav ze Znojma. Brzy po dotené schzi universitní napsal

traktát o svátosti oltání, jímž se úpln pidal k Viklefovu uení, že podstata chleba

trvá ve svátosti oltání i po posvcení (remanence). Byl však udán u arcibiskupa a

donucen r. 1406 svá tvrzení odvolati. Arcibiskup dal pak na synod konané téhož

roku výslovn odsouditi Viklefovo uení o svátosti oltání a za potomních msíc
úad arcibiskupský rázn zakroil proti nkterým osobám obvinným z blud Vikle-

fových. Ponvadž pes to uení Viklefovo stále mlo stoupence mezi eskými mistry

universitními, byl eský národ na universit r. 1408 znova svolán k porad o 45 láncích

Viklefových. Slo zjevn o to, aby eští misti byli donuceni vysloviti se proti Vikle-

fovu uení. To se však podailo jen z asti. Ve shromáždní konaném 20. kvtna
1408 v dom u erné rže na Píkop nkteí misti, mezi nimi také Hus, vzpírali

se prostému odsouzení lánk Viklefových, tvrdíce, že mnohé z nich jsou pravdivé,

dobe-li se jim rozumí. Konen pak uinno usnesení vyhýbavé, aby žádný len e-
ského národa lánk Viklefových neuznával a nehájil „v jich smyslích kacíských nebo
bludných nebo pohoršlivých".

Ujímai-li se Hus Viklefa, neznamená to, že souhlasil se všemi jeho názory, zvlášt

s tmi, jež se týkaly otázek vrouných. Naopak zdá se, že si zprvu obliboval Vi-

klefa hlavn jen pro jeho horlení proti zloádm v církvi a snahu o jich napravení.

Patrn vlivem spis Viklefových jeho vlastní innost mravokárná stávala se ostejši
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a útonjší. Obracela se již pímo jak proti nkterým tehdejším ádm a zvyklostem,

jež Hus po píkladu Viklefov prohlašoval za svatokupecké, tak proti knžím, kteí

se dopouštli takového svatokupectví hromadíce církevní obroí, vymáhajíce peníze

za udílení svátostí a pod. Žaloby knží dotených opravnými snahami Husovými i jeho

odpor proti naprostému zavržení lánk Viklefových popudily proti Husovi arcibiskupa,

který mu byl díve pízniv. Ješt v íjnu 1407 byl Hus kazatelem na synod praž-

ského duchovenstva, ale na ervnové synod r. 1408 již nekázal. Naopak byla tu

uinna usnesení namíená zjevn pedevším proti jeho psobení v Betlém. By lot

tu výslovn zakázáno mluviti potupn o stavu knžském na kázáních k obecnému lidu

a také zapovdno zpívati nové písniky v kostelích, což se dlo práv v kapli be-

tlémské psobením Husovým. Zárove obnoveno usnesení synody z r. 1406 proti Vi-

klefovu uení o svátosti oltání a naízeno, aby každý, kdo by ml opis nkterého
spisu Viklefova, odevzdal jej do sv. Prokopa úadu arcibiskupskému. Jako jiní misti

odevzdal také Hus v udaný as své opisy knih Viklefových úadu arcibiskupskému,

ale pt student universitních odepelo je vydati a odvolalo se nepochybn se sou-

hlasem Husovým i jeho pátel z usnesení uinných na synod proti Viklefovu uení
a spism k papeži. Hus sám vystoupil proti synodnímu naízení o svátosti oltání

zvláštním spisem, kde se sice nepiznával k uení Viklefovu o trvání podstaty chleba

ve svátosti, ale oste odsuzoval pedpis arcibiskupv stanovící, co slušelo viti o vci
té. Také proti zákazu kárati na kázáních k obecnému lidu zloády v knžstvu napsal

zvláštní spis latinský a pokládaje zákaz ten za neoprávnný, kázal proti knžím jako

díve.

Naptí, jež z toho ze všeho vznikalo mezi Husem a arcibiskupem Zbykem, ješt
vzrostlo jejich rozdílným stanoviskem v otázce, jež tehdy nejvíce zamstnávala mysli

západního kesanstva. Práv r. 1408 se stal vážný pokus o sjednocení západní církve

rozdvojené od ticeti let. Jednoty mlo býti docíleno vypovdním poslušnosti obma
papežm, neutralitou. Podle pání krále Václava, získaného docela pro tento plán,

Hus a ostatní eští misti prohlásili se pro neutralitu, kdežto arcibiskup Zbynk se

svými preláty zachoval vrnost ímskému papeži ehoovi XII. Spatuje ve stanovisku

Husov a jeho pátel porušení povinné poslušnosti papežské stolice, arcibiskup Zbynk
zakázal jim veejnými listy všechno vykonávání úadu knžského a tedy také kázání

slova božího. Ale zastancm neutralitv dostalo se mocné podpory královy. Protože

také vtšina university složená z cizích mistr vzpírala se neutralit, zastávané mistry

eskými a zvlášt Husem, král Václav, chtje v universit zjednati vrch pívržencm
neutrality, ustanovil dekretem kutnohorským vydaným 18. ledna 1409, aby budoucn
eští misti ve všech jednáních universitních mli ti hlasy místo dosavadního hlasu

jediného, mistrm tí národ cizích pak ponechal dohromady hlas jediný. Tím Ce-
chové na universit nabyli pevahy nad mistry cizími, vtšinou Nmci, zárove však

byl tu valn posilnn opravný smr Husv. Hned potom jiným naízením královským

zakázáno všem poddaným krále Václava a zvlášt knžím poslouchati papeže ehoe
XII., pijímati od nho jakékoli rozkazy a milosti a odvádti mu platy. Ponvadž
králova naízení poslechli sice Hus a jeho pátelé, nikoli však arcibiskup se svými

preláty a vtšinou duchovenstva, dívjší naptí mezi obma stranami pešlo v zjevnou

roztržku. V post 1409 arcibiskup vydal klatbu na Husa a jeho pátele jakožto stou-

pence blud Viklefových a když klatbou stížení nepestávali vykonávati úad knžský
a zvlášt kázati, zapovdl arcibiskup obecným interdiktem konati služby boží. Ale

král, popuzený odporem arcibiskupovým, dal písn stíhati všechny, kdo podle
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zápovdi arcibiskupovy nechtli konati služby boží, a když nkteí preláti a faráové
pražští s arcibiskupem odjeli z Prahy, dal zabaviti jejich statky a dchody.
Pokud se arcibiskup hlásil k papeži, jehož neuznávali ani Hus se svými páteli ani

král Václav, byl proti Husovi takka bez moci. To se zmnilo, když poátkem záí
r. 1409 arcibiskup s veškerým duchovenstvem, odeknuv se papeže ehoe XII., pi-

stoupil ku poslušenství Alexandra V., jejž byl zvolil koncil v Pise, sesadiv oba papeže
dívjší. Protože tohoto papeže uznávali také král a strana Husova, nemohli mu odtud
upírati úední moc a vážnost. Naopak arcibiskup mohl úinnji zakroiti proti Husovi.

Hned na podzim 1409 vypravil poselství do íma k papeži Alexandrovi a dosáhl

toho, že ješt ped koncem roku bylo mu od papeže naízeno, aby jeho jménem
zakázal hlásání blud, zapovdl všeliké kázání mimo kostely kathedrální, kollegiátní,

farní a klášterní a všechny, kdo by mli knihy Viklefovy, pinutil k jich vydání, aby
mohly býti znieny. Podle tohoto rozkazu papežského zakázal arcibiskup Zbynk na

ervnové synod r. 1410 hlásati a hájiti bludy Viklefovy, zvlášt o svátosti oltání,

zapovdl kázati mimo kostely naznaeného zpsobu a naídil, aby všechny knihy

Viklefovy jemu odevzdané byly spáleny.

Ponvadž kaple betlémská nepatila ke kostelm vyatým ze zapovdí kázání, byl

by ml Hus ustati v innosti kazatelské. Hus však se zapovdí té nepodrobil, nýbrž

se s nkterými jinými leny odvolal k papeži Janu XXIII., jenž zatím byl dosazen na
místo zemelého Alexandra, jak ze zapovdí kázání, tak z naízeného spálení knih Vi-

klefových. Ale arcibiskup, nedbaje protest university ani pímluvy královy, dal 16.

ervence 1410 knihy Viklefovy odevzdané jeho úadu spáliti ve dvoe domu arci-

biskupského na Malé Stran a tetí den potom, odebrav se z Prahy do Roudnice,

vydal odtud klatbu na Husa a všechny, kdo se spolu s ním odvolali k papeži. Hus
ani toho nedbal; se svými páteli veejn obhajoval knihy Viklefovy a zapovdí ká-

zání nezachovával. Proto arcibiskup koncem záí vyhlásil stížení klatby na Husa (aggra-

vaci). Zatím již také z íma proti nmu zakroeno. Bylo mu naízeno, aby se do urité

lhty postavil ped soud papežský. Marn Hus písemnou žádostí domáhal se u pa-

peže osvobození od povinnosti dostaviti se osobn ke dvoru papežskému. Po projití

ustanovené lhty byla na v únoru 1411 vydána z Kíma klatba pro nestání, jež v beznu
toho roku vyhlášena skoro ve všech kostelích pražských. Když pak král arcibiskupa

a preláty, kteí se zdráhali dáti náhradu vlastníkm spálených knih Viklefových, stihal

zabavováním jejich statk, vyhlásil arcibiskup znova interdikt na Prahu. Král však

písnými tresty nutil duchovenstvo, aby konalo služby boží proti zapovdí arcibisku-

pov, jíž Hus a jeho strana, prohlašujíce ji za nezákonnou, vbec nezachovávali, a

posléze samého arcibiskupa piml k ústupu. Podav se poátkem ervence ve svém
sporu s Husem na výpov královu a jeho rad, zrušil podle této výpovdi interdikt,

ale, zdráhaje se splniti jiná její ustanovení, odešel z Prahy k bratru krále Václava
Zikmundovi, králi uherskému a tehdy již také ímskému, a zemel cestou koncem
záí 1411.

Smrtí arcibiskupa Zbyka byl sice ukonen jeho spor s Husem, nikoli však Hu-
sova pe u dvora papežského. I v ní však nastal brzy potom vážný obrat. Po všechnu

dobu svého zápasu s arcibiskupem Hus nepestával uznávati vrchní moc papežovu,

nestavl se zásadn proti jeho rozkazm. Ješt krátce ped smrtí arcibiskupa Zbyka
žádal písemn papeže, aby byl zproštn povinnosti postaviti se osobn ped soud
jeho dvora, ponvadž jeho pe s arcibiskupem výpovdí krále Václava a jeho rad

úpln byla vyrovnána. Znenáhla však poal se, hlavn zajisté vlivem studia spis
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Viklefových, kloniti k názoru, že církvi není nezbytn teba papeže a že není povinnosti

kesanovou ve všem ho poslouchati. A tento názor strhl jej ke skutku, jímž se zjevn
postavil na odpor moci papežské.

V kvtnu 1412 byla do ech pinesena bulla papeže Jana XXIII. hlásající kíž
proti jeho nepíteli králi Ladislavu Neapolskému a udílející odpustky každému, kdo
by se války proti králi Ladislavu úastnil nebo na ni pispl. Když papežští vyslan-

cové poali v Praze docela po kupecku prodávati odpustky, Hus veejným kázáním
na universit 7. ervna 1412 vystoupil proti bulle papežské a také ve svých spisech

a kázáních oste se vyslovoval proti odpustkm. Tu povstala proti nmu sama theolo-

gická fakulta pražské university vedená mistry Stanislavem ze Znojma a Štpánem
z Pálce, kteí zeknuvše se názor díve tak horliv zastávaných, z pátel Husových
stali se jeho nejrozhodnjšími odprci. Z jejich podntu dal král Václav v ervenci
1412 na valném shromáždní university vyhlásiti zákaz 45 lánk Viklefových a šesti

dalšími lánky sestavenými od doktor theologie odsouditi mimo jiné bludy též za-

vrhování odpustk. Tento zákaz neml však valného úinku; Hus a jeho pátelé ani

potom nepestávali hájiti veejn nkteré z lánk Viklefových.

Le také papežský dvr nyní drazn zakroil proti Husovi. Nkdy v ervenci vy-

dána na Husa z íma nová mnohem tžší klatba a brzy potom odtud naízeno, aby
Hus byl zajat, podle církevních zákon odsouzen i upálen a kaple betlémská aby
jako hnízdo kací byla poboena. Husovo odvolání od papeže ke Kristu nezadrželo

úink klatby. Podle ustanovení klatební bully zastaveno nkdy v záí po celé Praze

konání služeb božích, knží odpírali ktíti dítky a pochovávati mrtvé, a 1. íjna n-
kteí Nmci pražští Husovi nepízniví podnikli útok na kapli betlémskou, aby vyplnili

rozkaz papežský. Nechtje býti píinou dalších zmatk, Hus nkdy v íjnu odešel

z Prahy, kam sice v potomní dob ješt nkolikráte zavítal, ale vždy jen na krátko.

Jeho pravidelným sídlem byla po odchodu z Prahy tvrz Kozí u Tábora, kde mu po-

skytl útulek jeho stoupenec pan Jan z Oustí. Zstávaje tu s nkterými pestávkami
do jara r. 1414, oddával se Hus s velikou horlivostí innosti spisovatelské a kaza-

telské. V tu dobu vznikly jak nejvtší Husovy spisy eské, veliký Výklad víry, desa-

tera a modlitby Pán, eská Postilla, t. j. sbírka výklad na nedlní evangelia, i bo-

jovný traktát O svatokupectví, tak jeho nejdležitjší spisy latinské, traktát O církvi

a polemické traktáty proti Stanislavu ze Znojma a Štpánovi z Pálce. Vedle toho Hus
neúnavn kázal nejen na Kozím, kam za ním picházely zástupy lidu z okolí, nýbrž

i na vzdálenjších hradech, v mstekách i po vsích.

Zatím král Václav k naléhání nkterých pán eských znova se pokusil o urovnání

spor v eském duchovenstvu. Z jeho rozkazu byla za tím úelem v únoru 1413
konána mimoádná synoda, tu však k dohod nedošlo, naopak hluboké zásadní roz-

díly mezi stranou Husovou a jeho odprci projevily se ješt zetelnji. Zídil tedy

král koncem dubna zvláštní komisi k ujednání smíru, a když ped komisí tou strana

Husova jevila více povolnosti k páním královým než její protivníci, vypovdl ve

hnvu pední z nich, mezi nimi také Stanislava ze Znojma a Štpána z Pálce, ze zem,
dav je vylouiti z university a zbaviti hodností i dchod církevních.

Kdežto v Cechách strana Husova poátkem r. 1413 dobyla takto velikého úspchu,
stalo se touž dobou v ím nové rozhodnutí nepíznivé jejím snahám. Na obecném
koncilu, svolaném do íma papežem Janem XXIII., ale jen nepatrn obeslaném, od-

souzeny byly písné všechny knihy Viklefovy, zakázáno jich tení a užívJní a naízeno,

aby byly páleny. Hus a jeho pátelé se ovšem ani tímto výrokem papeže a koncilu
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nedali odvrátiti ani od užívání knih Viklcfových ani od zastávání nkterých lánk
jeho uení. Hus byl tou dobou již pevn odhodlán nepostaviti se dobrovoln ped
soud papežv a nepodíditi se jeho rozhodnutí, nebo se v nm ustálilo pesvdení,
že papeži nepísluší nejvyšší rozhodí moc ve vcech víry, že ho neteba poslouchati,

protiví-li se jeho rozkazy zákonu božímu, a že papež ani nemže býti soudcem ve

sporu, v nmž sám je stranou.

V postavení Husov nastala vážná zmna, když se podailo uherskému a ímskému
králi Zikmundovi pímti papeže Jana XXIII. k svolání nového obecného koncilu do
íšského msta Kostnice a bylo patrno, že tento koncil nebude závislý na papeži jako

nedávný koncil ímský, nýbrž bude samostatn ešiti životní otázky tehdejší církve,

jmenovit otázku jejího sjednocení a reformy, že bude státi i nad papežem. Protože

král Zikmund, jemuž záleželo na tom, aby království eské, jehož byl ddicem, oištno
bylo od pohany kacíství, pojal myšlenku pohnouti Husa, který odpíral jíti do íma,
aby se pokusil o své ospravedlnní ped koncilem, a dal také s Husem o to jednati,

octl se Hus ped otázkou, má-li koncilu piznati ve sporu svém rozhodí moc, kterou

upíral papeži. Dvuje slibu Zikmundovu, že mu zajistí nejen bezpenou cestu do
Kostnice a veejné slyšení ped koncilem, nýbrž také svobodný a bezpený návrat

do vlasti, kdyby se nechtl podrobiti soudu koncilu, Hus rozhodl se jíti pod glejtem

neb bezpeným listem Zikmundovým do Kostnice. Doufal zajisté, že se mu podaí
pesvditi koncil o spravedlivosti své vci, ale byl také hotov podstoupiti teba smrt

za své pesvdení.
V dob, kdy v Husovi uzrávalo rozhodnutí odebrati se na koncil, nepebýval již

na hrad Kozím, který na jae 1414 smrtí p. Jana z Oustí pešel ve správu pána
jemu nepíznivého. Pobyv krátce v blízkém msteku Ústí, odebral se, užívaje pozvání

p. Jindicha Lefla z Lažan, na jeho hrad Krakovec u Rakovníka, kde psobil podobn
jako ped tím na eském jihu. Na cestu do Kostnice vydal se Hus 11. íjna v pr-
vodu pán Václava z Dube a Jana i Jindicha z Chlumu, ustanovených k tomu od
krále Václava, a cestou pes Norimberk dorazil 3. listopadu do Kostnice. První dny
byl tu živ zcela svobodn, nejsa papežem ani koncilem nijak omezován. Teprve žaloby

jeho eských protivník na koncilu, mezi nimiž byl také Pále, zpsobily, že koncem
listopadu uvržen byl do temného a neistého vzení v dominikánském kláštee pi
jezee bodamském. Tu se Hus po krátkém ase vážn roznemohl, tak že se pochy-

bovalo o jeho uzdravení. Král Zikmund, který Husovi svým glejtem byl zaruil osobní

bezpenost, naléhal sice na jeho propuštní, ale upustil od toho, když mu bylo vy-

hrožováno, že by se koncil radji rozešel, než by se takto dal omezovati ve svém
právu. Ani útk papeže Jana XXIII., který, byv u koncilu obžalován z nejhorších

zloin, pokusil se tak 20. bezna 1415 ujíti jeho soudu, nepinesl Husovi svobodu.

Klíe Husova žaláe byly sice odevzdány králi Zikmundovi, ten však neužil této pí-

ležitosti k splnni slibu daného Husovi, nýbrž Husa vydal biskupovi kostnickému,

který dal jej ješt koncem bezna odvézti lodí dol po Rýn na svou tvrz Gottlieben.

Tam byl Hus déle než dva msíce vznn ve vži, jsa spoután okovy a jen nedo-

staten opatován potravou a nápojem, tak že zase brzy byl stižen rozlinými cho-

robami. Poátkem ervna byl však zase pevezen do Kostnice a vsazen do žaláe

v kláštee Františkánském, v jehož refektái koncil míval svá zasedání.

Byv již díve ve vzení rozlin vyslýchán, Hus brzy po svém pevezení do Kost-

nice dostal veejné slyšení ped koncilem, jež mu k naléhání eských pán vymohl

král Zikmund. Ve trojím zasedání koncilu, 5., 7. a 8. ervna, Hus odpovídal na žaloby
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proti nmu pednášené, jež byly založeny jak na svdeckých výpovdech jeho pro-

tivník, tak na jeho vlastních spisech. Nkteré ze žalobných lánk byly zjevn ne-

správné neb aspo nepesné a Hus se proti nim rozhodn ohrazoval, k jiným však

sám se piznával, snaže se pesvditi koncil o správnosti toho, co mu bylo jako blud
vytýkáno. To se mu arci nepodailo, naopak po skoneném slyšení byl koncilem vyzván,

aby všechny bludy, z nichž byl vinn, prost odpisáhl, veejn odvolal a slíbil, že

jich nikdy již nebude tvrditi a šíiti. Tomuto vyzvání Hus nevyhovl. Žádal, aby mu
nebylo ukládáno odvolávati lánky lživ proti nmu vymyšlené, jichž nikdy netvrdil,

ostatní pak byl ochoten odvolati jen tehdy, bude-li koncilem pouen o jich nespráv-

nosti. Koncil však trval na odvolání prostém a bezvýmineném a tak slyšení nemlo
výsledku oekávaného Husem. A také všechny pozdjší pokusy jak rozliných len
koncilu tak i Husových pátel pohnouti jej k odvolání byly marný. Na všechny do-

mluvy Hus odpovídal, že jen tenkráte mohl by odvolati, kdyby byl pesvden lepšími

a mocnjšími dvody z Písma.

Tak po delším marném vyjednávání s Husem koncil pikroil k vynesení rozsudku

nad ním. Díve však uinil rozhodnutí o vci tsn souvisící s jeho pí. Týden po
Husov slyšení slavnostn odsoudil novotu, jež byla po odchodu Husov do Kostnice

v Cechách zavádna hlavn psobením Jakoubka ze Stíbra s Husovým souhlasem

a jež pozdji v djinách eských nabyla tak velikého významu, rozdávání svátosti

oltání pod obojí zpsobou. O ti nedle pozdji, v slavnostním zasedání koncilu ze

6. ervence 1415, vyhlášeno nejprve odsouzeni 260 lánk Viklefových a potom pe-
ten rozsudek, jímž Husovy spisy odsouzeny ke spálení, on pak jako zatvrzelý kací
k ztrát úadu knžského a ku potrestání mocí svtskou. Hned potom Hus obvyklým
obadem zbaven knžského svcení a jako kací vydán v moc ímského krále Zikmunda.
Na jeho rozkaz byl Hus ihned vyveden za msto na popravišt a vsazen na pipra-

venou hranici. V jejích plamenech za zpvu zbožných písní podlehl smrti.

• *

Chtjíce si uvdomiti djinný význam Husv, vzpomeneme nejprve tch jeho in,
jimiž pímo zasáhl v rozliné obory eského vývoje kulturního. Z nich nejznámjší

je Husova oprava eského pravopisu. Již ped Husem dly se pokusy o to, aby slo-

žitý, tžkopádný, nepesný a nepraktický pravopis, jehož bylo užíváno v poátcích
eského písemnictví, byl pizpsoben praktické poteb. Ale teprve Husovu dmyslu
se podailo stanoviti na základ dkladných studií jednoduché a jednotné zásady

eského psaní, jimiž se v úprav Bratí eských dosud ídí nejen novoeský pravopis,

nýbrž i pravopis jiných Slovan píšících latinkou.

S opravou pravopisu souvisí Husova zásluha o vytvoení jednotné eské ei spisovné.

Ped Husem nebylo jednotného eského jazyka spisovného. Každý psal takka náeím
vlastním a nejlepší eské spisy z doby ped Husem byly psány eí zastaralou, od
živé mluvy lidové již valn rozdílnou, tžkou a tvrdou. Hus ve svých spisech upouští

od vtšiny zastaralých tvar, píše živou eí svého pražského okolí a toto pokroilejší,

lehí a pružnjší náeí pražské povyšuje na spolenou spisovnou e národní. Pi
tom však se rozhodn staví proti porušování istoty jazykové zavádním cizích slov,

zejména nmeckých, do obecné mluvy, což se dlo zvlášt v Praze, kde styk s živlem

nmeckým byl nejživjší. Jsou známa jeho slova proti Pražanm a jiným Cechm,
mluvícím „odpoly esky a odpoly nmecky", o nichž Hus praví, že hodni by byli

mrskání po píkladu proroka Neemiáše, který slyše, jak dítky židovské mluví odpolu
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azotsky a neumjí židovsky, proto je mrskal a bil. Horle proti zavádní cizích slov

do eštiny, Hus ve svých etných a objemných spisech eských byl nucen sám si

tvoiti vhodná slova eská, aby mohl eskou eí ist, prost a srozumiteln vy-

jáditi pojmy a myšlenky namnoze velmi nesnadné a složité. Tak Hus mže býti

nazván pedním tvrcem naší ei spisovné. Hnutí Husem vzbuzené psobilo však

i na její další rozvoj a obohacování tím, že dalo podnt ke vzniku velikého potu
významných památek literárních psaných ryzí eštinou. Slohové umní našich nejlepších

spisovatel z doby ped naším úpadkem, jako byli Blahoslav a Komenský, podivu-

hodné bohatství výrazové i tvarové, jímž oplývá eský jazyk v jejich dílech, zakládaly

se nejen na studiích humanistických, nýbrž i na vlastních vymoženostech domácího
vývoje slovesného, oplodnného hnutím husitským.

Také vcn pispl Hus k obohaceni eského písemnictví. Kráeje šlépjemi Tomáše
ze Štítného, který v dob, kdy se o tžkých otázkách náboženských a filosofických

psalo jen latinsky, jal se pes odpor uených kruhv universitních psáti o nich po
esku, Hus dal eskému písemnictví znaný poet rozsáhlých spis pojednávajících

esky o podobných otázkách. Jako vtšina stedovké literatury, tyto spisy Husovy
nevynikají pvodností myšlenkovou, ba ani formální. Naopak víme dnes, že tyto eské
spisy Husovy stejn jako jeho spisy latinské jsou z nejvtší ásti pouhým zpracováním
cizích pedloh, zejména spis Viklefových, pece však je v nich tolik duševního ma-
jetku Husova, tolik míst ryze husovských a proto také ryze eských, že mají velikou

a samostatnou cenu slovesnou. Svým obsahem i duchem náležejí ovšem i latinské

spisy Husovy eské literatue, jsouce její velmi význanou souástí. Hus však nejen

svými spisy obohatil eské písemnictví, nýbrž také dal svou inností podnt ke vzniku

rozsáhlé a vcn nadmíru významné náboženské literatury eské, kterou zplodilo

hnutí husitské. A nebyl první, kdo u nás psal o náboženských otázkách, pece
mžeme jej právem nazvati vlastním zakladatelem této eské literatury náboženské.

v níž je uloženo tolik vážné duševní práce našich pedk.
Významn zasáhl Hus v kulturní vývoj eského národa také tím, že první vdom

a programaticky uvedl do kostela lidový zpv. V dob pedhusitské nebylo tém
eských písní kostelních, vyjímaje dv ti, jež bývaly zpívány jen za píležitostí mimo-
ádných. Zpravidla lid pi bohoslužbách nezpíval, nýbrž byl jen trpným divákem.

Proto ani nemohly vznikati nové lidové písn kostelní. V tom nastal obrat psobením
Husovým, jímž lidovému zpvu zjednán pístup do chrámu. Lid pestal býti pouhým
divákem pi bohoslužbách a sám se jich úastnil zpvem své písn. Tím teprve vznikla

poteba lidových písní kostelních a z této poteby, jíž Hus sám snažil se vyhovti
vytvoením nkterých písní a po jeho píkladu mnozí jiní, vzešly všechny zbožné zpvy
husitské, které patí k nejkrásnjším kvtm eského ducha. Odtud vývoj vede pímo
k slavným bratrským kancionálm XVI. století a jimi také vrcholí.

Veliká zásluha náleží Husovi o povzneseni eského národního vdomi a zmohut-
nni eského živlu v Cechách i na Morav. Tu sluší vzpomenouti zvlášt jeho zásluhy

o znárodnni pražské university . Tato universita, založená císaem Karlem IV. nejen

pro Cechy, nýbrž také pro celou íši ímskonmeckou, v prvé dob po svém založeni

nebyla ústavem národním ani zemským, nýbrž ústavem mezinárodním, po pípad
íšským. Mezinárodní byla e, jíž se tu užívalo — byla to latina, mezinárodní byl

duch, jenž tu vládl a mezinárodní bylo lenstvo university, profesoi a studenti. Ohrom-
nou vtšinou byli to píslušníci íše ímskonmecké, mezi nimiž profesoi i studenti eské
národnosti byli jen nepatrnou menšinou. S tím se shodovalo, že universita pražská
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byla rozdlena na tyi národy, z nichž ti skládaly se vesms z cizinc, velikou vtši-

nou Nmc, ke tvrtému pak vedle Cech náleželi ješt ti, kdo do Prahy picházeli

z Uher a Sedmihradska, a ovšem též Nmci z království eského a z Moravy. Jestliže

pes to aspo v národ eském na universit Cechové byli živlem skuten vlád-

noucím a po ase tém jedin rozhodujícím, v celku universitním byli zatlaováni

docela do pozadí ostatními temi národy, složenými vtšinou z Nmc. Z této veliké

íselné pevahy Nmc nad Cechy na universit pražské plynula pirozen i rozhodná
jejich pevaha ve správ university, v universitních úadech. Jí bylo dáno vdí po-

stavení Nmc na universit také ve vdách, jež bylo podporováno i tím, že byli

mezi nimi mužové pišlí z kraj starší kultury.

Tyto pomry na universit netrvaly však dlouho. Kdežto zakládáním nových uni-

versit v sousedství Cech ubývalo nmeckých profesorv i student na pražské universit,

eští misti rozmnožili se tu po ase tak, že jich bylo pomrn mnohem více než mistr
nmeckých, kteí universitu ovládali. A také svou vdeckou inností domáhali se na
universit stále vtšího významu. Akoli ješt poátkem století XV. mezi veškerým
lenstvem pražské university eský národ byl jen nepatrnou menšinou, akoli roz-

dlením university na tyi národy, z nichž ti národy nmecké požívaly pi volbách

universitních a pi rozhodování spolených záležitostí celé university tí hlas proti

jednomu hlasu eskému, udržován byl v podruí Nmc, mezi tmi, kdo na universit

psobili jako uitelé a na nichž závisel její vdecký význam, Cechové potem i zdat-

ností vynikali tak, že vtiskovali universit, jazykem latinské a vtšinou svého studentstva

nmecké, siln eský ráz. Bylo tudíž pirozeno, že vznikla mezi eskými mistry myšlenka,

aby se obrátil dosavadní pomr mezi národy na universit, aby rozhodující moc byla

odata národm cizím a piznána národu eskému. Není známo, kdo první byl p-
vodcem této myšlenky, ale jisto jest, že se Hus velmi horliv piioval o její usku-

tenní, že pro ni psobil jak mezi mistry universitními, tak mezi svými páteli u dvora

králova, tak že zásluha o její konený úspch náleží pedem jemu. Úspchu toho bylo

dosaženo slavným dekretem kutnohorským z 18. ledna r. 1409, jímž národu eskému
na universit piznány ti hlasy, ostatním národm dohromady ponechán hlas jediný.
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Ke vzrstu a posilnní národního vdomí ech pispli Hus a hnutí jím vzbu-

zené ješt jiným zpsobem. Z pesvdení, že Husem národu eskému byla zjevena

pravda boží skrytá jiným národm, vyvinul se u jeho stoupenc záhy názor, že Ce-

chové jsou národ od Boha vyvolený k tomu, aby jeho pravd dopomohli k vítzství,

že jsou „boží bojovníci." Tím eský nacionalismus vyrostlý z odporu proti nmectví
tísnícímu Cechy v jejich rodné zemi nabyl nejen mystického zbarvení, nýbrž i úchvatné

síly. Po ase dostavilo se pirozen ochabnutí a když reformací Lutherovou vyrovnán

byl hluboký rozpor náboženský mezi národem eským a nmeckým, ochladí valn
odpor Cech proti nmectví. Ale pesvdeni, že Cechové ped jinými národy po-

znali pravdu boží, udržovalo se v národ eském až do pevratu blohorského, po-

silujíc jeho národní sebevdomí.
Nejmocnji však zasáhl Hus ve vývoj eského národa svým psobením na poli ná-

boženském a církevním. Možno v nm rozlišovati nkolikerou stránku. Je to pedevším
jeho úsilí o nápravu mrav, jež Husa nejvíce spojuje s jeho „pedchdci," zvlášt

Waldhauserem, Milíem, Matjem z Janova i Tomášem ze Štítného. Podle názoru tém
obecného byla innost tchto muž podnícena všeobecným úpadkem mrav a pe-
devším mravní zkažeností duchovenstva, které nastaly u nás, a ovšem také jinde, ve

stol. XIV. Skuten jak pedchdcové Husovi tak Hus sám vyliují tehdejší mravní

stav duchovenstva barvami nejernjšími, a také úední dokumenty dosvdují, že

v eském duchovenstvu, hlavn v Praze, byly rozšíeny neuvitelné zloády mravní.

Nicmén je sotva správné domnívati se, že by zkaženost duchovenstva byla v té

dob bývala tak hrozná a jmenovit tak všeobecná, jak se tvrdívá, zvlášt pak, že

práv v dob, jež pedcházela hnutí husitské, nastalo v té vci nápadné a náhlé

zhoršení. Náky do mravních nedostatk duchovenstva a zkaženosti církve ozývají se

po celý stedovk, a to stejn oste, ne-li osteji než ve století XIV. Není tudíž

možno hledati píinu tchto nák toliko v doasném úpadku mravní kázn v církvi.

Jejich základ tkvi jinde, hloubji, v samé podstat kesanské mravouky a v jejím

pomru ke skutenému životu.

Prvotní kesanství vytvoilo si totiž v duchu uení Kristova, ale zárove pod silným

vlivem pozdní filosofie antické vysoký mravní ideál. Pravý kesan ml nejen milovati

Boha a bližního, nýbrž také odikati se svta a jeho rozkoší, pohrdati statky po-

zemskými, pemáhati svtské náklonnosti, potlaovati všechny tlesné žádosti, snášeti

trpliv všeliké píkoí, býti chudý, zdrželivý, mírný, pokorný a prostý. Tento mravní

ideál, jehož dokonalé uskutenní spatováno v osob Kristov a nejplnjší výraz

v jeho Zákon, t. j. v Pism svatém, pirozen zstal toliko ideálem, jemuž nebylo

možno zjednati obecnou platnost. Církev, duchovenstvo i lid, odcizovali se mu
tím více, ím více se kesanství šíilo, ím vtší a mocnjší stávala se církev. Církev



stedovká nebyla chudá a pokorná, jak mla být podle zásad prvotního kesanství,
které nepestávala hlásat; duchovenstvo a lid neodíkali se svta, nezhrdali pozem-
skými statky, nepotlaovali svých tlesných žádostí, nepestali býti lidmi s lidskými

vášnmi a slabostmi. Církev sama valn slevovala s písných mravních zásad z doby
prvního kesanství, iníc povážlivé ústupky skutenosti a životu, smiujíc se píliš

ochotn se svtem, který mla potírati. Ale mravní ideál starokesanský, jejž aspo
v theorii církev sama nepestávala uznávati, neupadl nikdy dokonale v zapomenutí
a znova a znova vyskytovali se mužové, kteí ve jménu toho ideálu horlili proti sku-

teným pomrm církve a usilovali o jich napravení, o vyrovnání hlubokého rozporu

mezi oním ideálem a skuteností. Ale všechny takové snahy, jež ostatn nesmovaly
vždy proti církvi a proti papežství, naopak nkdy od papež samých byly podpo-
rovány, nedomohly se nikdy trvalého úspchu. Naopak církev, dostupujíc znenáhla

vrcholu svého vnjšího rozkvtu, ideálu tomu vždy více se odcizuje. Moc a bohatství

církve roste, duchovenstvo nabývá nezávislosti, moci i statk pozemských, ale tím

patrnjší se stává také rozpor mezi jeho skuteným životem a ideálem apoštolské

chudoby a prostoty.

Je pirozeno, že zvlášt v Praze bohaté, plné kostel a duchovenstva, naplnné
studenty, jež sem ze všech konin Evropy pivádla universita založená Karlem IV.,

zavládla koncem XIV. století vtší volnost mrav v duchovenstvu i lidu, že tu byla

úrodná pda pro všeliké neesti mravní, o jejichž existenci nedovolují pochybovati

neklamná svdectví úední. Je také pirozeno, že se práv zde živji než jinde po-

ciuje naznaený rozpor, a že práv zde je tolik porozumní pro hlasy vytýkající

církvi, že se odcizila svému prvotnímu ideálu, horlící proti obecné zkaženosti mravní,

zvlášt pak proti znemravnlosti duchovenstva, a doporuující návrat k písným zá-

sadám církve prvotní, apoštolské, k istým pedpism Zákona Kristova. To je hlubší

smysl mravokárné innosti jmenovaných pedchdc Husových i Husa samého. Kdežto
však innost Husových pedchdc, zasáhnuvši jen malou ást národa eského, byla

by nepochybn zanikla bez trvalého úinku, Hus svým psobením dosáhl toho, že

úsilí o napravení mrav, o mravní obrodu lidí v duchu starokestanského ideálu

a Kristova Zákona stalo se základním bodem programu, o njž eský národ dal se

v zápas s celým tém svtem kesanským. Známé artykule pražské, které jsou vý-

razem toho, o všichni stoupenci Husovi svorn usilovali, hlásají, aby „všichni hí-

chové smrtelní a zvlášt zjevní a jiní neádové Zákonu božímu odporní
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v každém
stavu byli staveni a kaženi, a dále, aby knžím nad všelikým zbožím tlesným „ne-

ádné panování odjato a staveno bylo, a aby podle evangelia nám píkladn živi

byli a navedeni byli k stavu Kristovu a apoštolskému". Tmito lánky husité, ná-

sledujíce píkladu Husova, piblížili se k písným' zásadám prvotní mravouky ke-
sanské, k povrženému mravnímu ideálu církve apoštolské, k pedpism Zákona
božího, jehož bojovníky se hrd nazývali. A o zachování tchto zásad dbáno s ne-

úprosnou horlivostí. Je známo, že husité, kdykoli dobyli nkterého msta, Ihned

zrušili veejná místa, sloužící volné lásce, ano, že zrušení jich ukládali nepátelm
za podmínku pímí. A nejen cizoložství, nýbrž i tanec patil ke smrtelným hí-

l hm, jež bez milosti mely býti trestány. Rovnž zásada, že knží nemají svtsky
panovati, že m«jí býti chudí, od husit písn byla zachovávána. V pozdjší dob
slevili ovšem husité mnoho z tchto písných puritánských zásad, horlivost mravní

mezi nimi ochabla a zloády, proti nimž se tak neúprosn obracelo hnuti hu-

sitské ve svých poátcích, pronikly i do jejich ad. Ale vysoký mravní ideál, jejž



husitství pejalo od Husa, nezanikl ani mezi pozdjšími jeho stoupenci nikdy docela.

Naopak v Jednot bratrské ožil v plné sile a ryzosti. Jednota bratrská v prvém ob-

dobí je zajisté nejdokonalejším uskutenním mravního ideálu starokesfanského, ideálu

kesana chudého, pokorného a prostého, kesana, jenž vytrvale potlauje všechny

náklonnosti tlesné, jemuž svt je jen místem utrpení a pípravou pro lepší život,

kesana, jenž se odíká svta a žije takka mimo svt, jemuž nejvyšším vzorem a pra-

vidlem života je Kristus a jeho Zákon jediným zákonem. V tom Jednota znamená
dovršení mravn reformního úsilí Husova, ovšem dovršení, jemuž sice nelze odepíti

uznání a úcty, o nmž však dlužno vyznati, že v nm bylo skryto vážné nebezpeí
pro kulturní i politický vývoj našeho národa, jemuž jist nebylo by bývalo na prospch,
kdyby asketické zásady zakladatel a prvních len Jednoty byly trvale ovládly nej-

ušlechtilejší jeho ást. Na štstí ani Jednota nedovedla trvale vzpírati se skutenému
životu. Díve než dosplo ku konci slavné století, které zrodilo husitství i Jednotu
bratrskou, Jednota se smíila se svtem. Vzdala se vdom píkrých zásad, jejichž

zachovávání bránilo jí zasahovati inn do veejných pomr národa, a zjednala si

tak možnost zúastniti se jeho života kulturního i politického a státi se v nm i-
nitelem nad jiné významným. Le ani potom Jednota nepestala se vyznaovati pís-

ností a opravdovostí mravní, uchovávajíc po té stránce až do svého zaniknutí nej-

vrnji ddictví Husovo. Ostatní náboženské strany eské, vzešlé z hnutí husitského,

nedovedly zachovati ddictví to stejn ryzí, pece však ani ony nezpronevily se mu
docela. I mimo Jednotu bratrskou setkáváme se po všechnu dobu potomní mezi

Cechy pod obojí se stopami mravní písnosti a opravdovosti, jíž se nepestávají vy-

znaovati ani tenkráte, kdy na n nejvíce psobí vliv cizích smr náboženských.

Není pochyby, že to bylo na prospch celkové mravní úrovn národa ješt v dob,
kdy národ vtšinou byl již odcizen mravním ideálm starého husitství.

S úsilím o reformu církve v duchu pvodní mravouky kesanské a Zákona Kristova

pojí se u Husa jako ponkud také již u jeho pedchdc snaha o reformu tehdejšího

církevního zízení vytvoeného historickým vývojem pedešlých století, ale nesrovná-

vajícího se s pedstavou církve apoštolské a se Zákonem božím, snaha o zmnu celého

zpsobu papežské vlády nad církví. Toto církevní zízení, tato vládní soustava pa-

pežská nebyly dávného pvodu. Jejich poátky spadají do století XIII. a teprve v stol.

XIV. pln se rozvinuly. V starší dob jednotlivé ásti církve, zvlášt vzdálenjší íma,
požívaly tém úplné samosprávy a moc papežské stolice nad nimi projevovala se

jen zídka ve vcech vtšího významu nebo zásadní dležitosti. Papežové nevmšo-
vali se v jejich vnitní správu obsazováním církevních úad a obroí, rozsuzováním
drobných spor mezi duchovenstvem neb o vci duchovní, vymáháním daní na du-

chovenstvu nebo vykonáváním jakýchkoli práv píslušejících biskupovi a jiným místním

úadm církevním. Vše to zaalo se vtší mrou teprve ve XIII. a zvlášt XIV. stol.

Tak bylo i u nás. Ve starší dob biskupové eští bývali dosazováni takka pouhou
vlí knížete, od poátku XIII. st. pak bývali voleni kapitulami svých kostel, ve století

XIV. však se stává pravidlem dosazování eských biskup od papeže. Ve starší

dob nebývalo zvykem, aby papež zasahoval do voleb opat v eských klášteích,

ale za doby Husovy celá ada bohatých klášter v echách dostávala zcela pravi-

ci; ln opaty jmenováním papežským. Ale také nižším církevním úadm a obroím
v našich zemích vnovali papežové XIV. století podivuhodnou péi. Kdežto ješt
v XIII. stol. papežové jen výjimen a z mimoádných píin svým vlivem zasahovali

v obsazování církevních beneficií v Cechách, od polovice stol. XIV. až do doby
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husitské na p. všechna skoro kanovnictví, prebendy a hodnosti pražského kostela

arcibiskupského byly zadávány pímo papežem. Podobné pomry byly také pi jiných

kostelech kapitulních a kollegiátních, teba vliv papežv nenabyl všude takových roz-

mr. Dokonce také obyejným kostelm farním, zvlášt na statcích klášterních,

dostávalo se nkdy cti, že jejich duchovní správcové byli ustanoveni pímo papežem.
Všechno toto zasahování papežské stolice do voleb biskupských a opatských,

jakož i obsazování nižších beneficií z moci papežské vyplynulo pvodn z pohnutek
ideálních, jsouc urováno vyššími zájmy církevními a politickými. Ale ve stol. XIV.
bylo již zcela bžným prostedkem k získání píjm, jichž papežové potebovali na
vydržování svého skvlého dvora a svou svtovou politiku. Každý biskup neb opat

dosazený z moci papežské platil za své jmenování papežské komoe veliké poplatky

a ti, kdo dosáhli nkterého nižšího beneficia milosti papežskou, byli povinni odvésti

do papežské komory polovinu roního jeho dchodu. Podobn platilo se za všeliké

jiné milosti (odpustky, dispensy, tituly atd.) rozdávané tehdy velmi štde papežskou
stolicí. Takovými zpsoby plynul koncem XIV. stol. z Cech velmi znaný dchod do
papežské komory. Ale papežové opatovali si tu ješt jiné píjmy. Jmenovit dávali

tu jako také v jiných zemích vybírati desátek ze všech dchod duchovenských,
což v letech Husova mládí dlo se tak asto, že skoro každý rok desetina všech

dchod eského duchovenstva mla býti odvádna do komory papežské.

Papežská správní soustava XIV. století vyznaovala se, jak vidti, jednak pílišnou

centralisací, jednak nezízeným fiskalismem. Ob tyto její vlastnosti nemohly psobiti
prospšn na pomry v církvi. Podlamovala se jimi vážnost domácích úad církev-

ních a pravidelná církevní správa uvádla se ve zmatek, zárove pak se ukazovalo,

jak daleko se papežství a s ním církev uchýlily od svého pvodního poslání. Protože

také nižší úady církevní píkladem papežské stolice byly svádny k finannímu t-
žení ze svých duchovních práv, ke kupení vcmi, které mly býti svaté, všechna

církevní správa nabývala rázu svatokupeckého.

Proti tomuto zpsobu církevní správy vznikal asem odpor jak v knžstvu, zvlášt

nižším, jemuž zpsobovala újmu hmotnou, neposkytujíc mu naopak výhod, jakých

se dostávalo vyvolencm papežské stolice, tak vbec u lidí hlubšího cítní nábožen-

ského, kteí tžce nesli, že se církev odcizila ideálním zásadám kesanské nauky,

peujíc hlavn jen o hmotné své zájmy. A tento odpor i plynoucí z nho snaha

o reformu církevní správy splývaly namnoze s úsilím o nápravu mrav, o nmž díve
byla e. To možno pozorovati také na Husových pedchdcích, z nichž zejména

Matj z Janova ve svém velikém díle obracel se oste proti tehdejšímu zpsobu
papežské vlády nad církví. Mnohem zetelnji a rozhodnji však odpor proti nmu
vystupuje u Husa. Jako v mnohých jiných vcech byl mu v tom uitelem Viklef. Ve
shod s odporem, který se tou dobou velmi oste projevoval jak v anglickém parla-

ment tak u tamní vlády proti nemírnému zasahování papežské stolice do vnitních

pomr anglické církve a jejímu finannímu vykoisování ve prospch papežské ko-

mory, Viklef hlásal, že církvi nepísluší svtské panství, že ve vcech svtských stojí

král nad papežem, že vymáhání plat za udlená beneficia a odpustky je svatokupectví,

že by církev nemela míti statky, nýbrž býti chudá jako za as apoštolských a péi
o výživu duchovních že by ml pevzíti stát. Pozdji zašel Viklef ješt dále, ue, že

papež není hlavou církve, že ke spasení není teba kesanu poslouchati papeže.

Toto uení Viklefovo, smující proti vlád papežov nad svtem a proti svat

kupecké soustav církevní správy, nikde v celé církvi nenašlo tolik porozumni I
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ohlasu jako v Cechách. Je to snadno pochopitelno. Kdežto jiné zem, na p. Vikleova
vlast Anglie, ve století XIV. vždy více se vymaovaly z podruí papežské stolice a

setásaly se sebe bím jejího centralismu a fiskalismu, bím to stále více doléhalo

na íši ímskonmeckou. Na konci XIV. století byly zem náležející k této íši

finanní soustavou papežské stolice nejvíce vykoisovány a mly z ní nejmén užitku.

Zvlášt v Cechách, které byly tehdy politickým a kulturním stediskem této íše,

které vynikaly bohatstvím svého duchovenstva a byly nuceny pinášeti zvlášt veliké

finanní obti svému píslušenství k církvi ímské, pocifovaly se velmi živ všechny

její nepíjemné stránky. Jestliže již Matj z Janova obracel se proti tomu, jak papežové
tehdy užívali své moci nad církví, není divu, že protipapežské uení Viklefovo padlo
v Cechách na pudu tak úrodnou.

Vedle jiných názor Viklefových pijal Hus též jeho odpor proti pílišné moci
papežov nad církví, proti svatokupecké soustav církevní správy a posléze i proti

samému papežství. Nejosteji a nejsoustavnji odpor Husv proti tehdejší vládní sou-

stav papežské je vyjáden v jeho spise O svatokupectví, zpracovaném podle stejno-

jmenného spisu Viklefova. Následuje Viklefa Hus pímo nazývá svatokupectvím, že

papež vydává mnohá ustanovení pro zisk tlesný proti Zákonu božímu, že své slu-

žebníky dosazuje k církevním obroím a dstojenstvím v zemích, jejichž ei neznají,

že nikomu neudlí beneficia, pokud nezaplatil pedepsaných poplatk, že biskupy

a faráe ustanovuje pro peníze, a opt a opt obrací se proti papežským provisím

na církevní beneficia, proti udílení rozliných milostí papežem za peníze. Jestliže tu

Hus horlí toliko proti zpsobu papežské vlády nad církví, jinde dospívá až k tvrze-

ním, dotýkajícím se samé podstaty moci papežské. Ve s Viklefem, že církev je

neviditelná spolenost všech vících pedurených k spasení (praedestinovaných),

i zemelých i žijících i budoucích, Hus uil, že hlavou této církve jest sám Kristus,

že jí tudiž nemže býti papež, o nmž nikdo nemže vdti, je-li peduren k spa-

sení. Píklady z djin i z doby pítomné dokazoval, že papeže není teba k zachování

církve. Nezamítal docela papežství, ale vil, že papež jen tenkráte je námstkem
Kristovým, jehož dlužno poslouchati, spravuje-li se Kristovými pedpisy obsaženými
v Písm, Zákonem božím.

Husovo horlení proti svatokupecké soustav církevní a zvlášt toto jeho uení
o církvi a papeži vedly na konec k roztržce eského národa s Kímem. Po smrti

Husov skoro celý národ postavil se proti ímu, vypovdl poslušnost papeži. Tak
rázem skoro docela pominul dosavadní mnohostranný vliv papežské stolice na vnitní

pomry církevní v Cechách, rázem pestala tu psobiti finanní soustava papežské
vlády. V poslušenství stolice papežské zstávala toliko nepatrná ást národa a ani

ta nemohla udržovati s ímem styky tak tsné a živé jako v dob pedchozí, kdy
eská církev byla prost lánkem obecného ústrojí církevního. Ohromná vtšina ná-

roda, pobouená Husovou smrtí, perušila všechno spojení s církví ímskou a stanula

skutkem mimo její ústrojí. Akoli ani Hus sám ani jeho stoupenci nezamýšleli od-

trhnouti se trvale od církve ímské a založiti si církev vlastní, skuteným vývojem
vcí byli k tomu takka dohnáni. Protože požadavky smující k reform církve,

jejichž splnní inili husité podmínkou svého návratu v jednotu s církví a v poslu-

šenství papežovo, byly zavrženy, stoupencm Husovým nezbývalo, než setrvati v od-

poru proti ímu a zíditi si vlastní správu církevní bez ohledu na Rim. Tak došlo

ke zízení husitských správc církevních, administrátor, a husitské konsistoe. Pon-
vadž tito husitští administrátoi a konsisto nebyli uznáváni Kímem, nemohli na nm
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býti závislí, neídili se jeho rozkazy, nýbrž vedli církevní správu strany husitské zcela

samostatn. Husité vytvoili si tak skoro bezdky zvláštní církev, jejíž zízení se celkem
shodovalo se zízením církve obecné, jež však nebyla závislá na ímu, nebyla pod-
dána moci papežské; v tom církev husitská byla církví skuten národní.

S tímto stavem nebyla spokojena vtšina národa, jmenovit mírnjší stoupenci

smru Husova, jejichž smýšlení a cítní se píila myšlenka, že by roztržka eského
národa s ímem mla se státi trvalou. Jednotná všeobecná církev nepestala tmto
husitm býti ideálem, jehož se nehodlali zíci. Proto neustávali vyjednávati o návrat

do církve, od níž se sami byli odlouili. Tím však se husitská církev octla v ne-

rozhodném, poloviatém postavení, které nemohlo míti píznivý vliv na její vnitní

rozvoj. Snaha zachovati si možnost optného sjednocení s církví ímskou ochromo-
vala samostatný vývoj husitské církve a jejích církevních ád.

Byla však pece mezi stoupenci Husovými strana, která nevyhýbajíc se dsledkm
svého vystoupení proti ímu, odhodlala se uiniti brzy po smrti Husov rozhodný
krok, jehož se neodvážila vtšina husit. Byla to radikální strana Táboru. Kdežto hu-

sité i ve své odlouenosti od církve obecné zachovávali celkem její církevní ády,
Táboi uznávali z nich jen ty, jež bylo možno dokázati již za doby apoštolské, za-

vrhujíce vše, co vzniklo v církvi pozdjším vývojem. S podivuhodnou dsledností pro-

vádli návrat k ádm prvotní církve. Pro vývoj jejich církevního zízení bylo zvlášt

dležité, že, upustivše od zásady apoštolské posloupnosti, zvolili si r. 1420 prost
vlastního biskupa, aby svtil a vykonával, co slušelo úadu biskupskému v duchu
prvotní církve. Moc táborského biskupa nebyla ovšem tak veliká jako biskup katolic-

kých, ml však pece významné postavení jako nejvyšší církevní úad své strany, nemaje
nad sebou ani papeže ani jiného hodnostáe církevního. Jiných stup hierarchických,

ani papeže nevyjímaje, Táboi vbec neuznávali. Tím bylo ovšem nadobro perváno
spojení Tábor s církví obecnou, s papežstvím. Odboj proti Kímu, proti vlád papežské

nad eskou církví, proti církevnímu zízeni, jak se vytvoilo za posledních století, odboj

podnícený vystoupením Husovým a jeho smrti a provedený vlastními husity jen ne-

dokonale, došel v Táborech dsledného a rázného vyvrcholení. Strana táborská ovšem
brzy zanikla. Její moc byla zlomena již bitvou u Lipan r. 1434 a o nkolik let pozdji
byli Táboi úpln poteni od spojených stran eských pod jednou i pod obojí.

Tou dobou však se již poala tvoiti v národ eském nová strana náboženská,

v mnohých podstatných vcech od Tábor rozdílná, ale svým pomrem k církvi

ímské jim se podobající. Byla to Jednota brati eských. Bratí stejn jako Táboi
petrhli všechno spojení s církví ímskou. Dospvše pesvdení, že nelze doufati ve

spasení tomu, kdo trvá ve spolku s touto církví, odhodlali se po delším váhání za-

ložiti si vlastní ád knžský, zvoliti si vlastního biskupa (1467). Tím se oddlili úpln
od církve obecné i od strany pod obojí a stali se církví samostatnou. A tuto sa-

mostatnost si Jednota bratrská zachovala po všechnu dobu potomní beze všeho

kolísání a nerozhodnosti. Jako Táboi mli také Bratí církev skuten národní, ne-

podízenou v niem mocnostem cizím, požívající úplné samosprávy. Jestliže v Tá-

borech vyvrcholil eský, Husem podnícený odboj proti Kímu, Jednota bratrská toto

ddictví zachovala neztenené, jsouc církví zbudovanou na základech uení kesan-
ského, dokonale zorganisovanou a pi tom naprosto samostatnou, úpln odlouenou
od spoleenství s církví ímskou a s papežstvím.

Ale i v ostatní stran pod obojí, mezi vlastními husity, nekonené a stále marné
vyjednávání o úplný smír s církví ímskou živilo touhu uiniti konec veškeré ne-



rozhodnosti a poloviatosti, odvrátiti se nadobro od íma. Mocné posily dostalo se

tmto snahám reformací Lutherovou, jejímž psobením záhy také Cechy byly zasaženy.

Vlivem a píkladem luterství vzmáhá se odtud ve stran pod obojí snaha vykroiti

rázn z dosavadního nerozhodného stavu a zíditi si církevní organisaci zcela samo-
statnou, na Kímu nezávislou. Pokusy o uskutenní tohoto úmyslu se sice dlouho
nedaily, jsouce maeny energickým odporem eských král z rodu habsburského,

ale na konec pece domohly se plného úspchu. Slavným majestátem cis. Rudolfa II.

na svobodu náboženskou z r. 1609 zjednána byla možnost, aby všichni, kdo se

v Cechách hlásili k památce Husov a pijímání pod obojí, poítaje v to i Bratí,

tedy ohromná vtšina národa, voln a oteven sestoupili se v církevní spoleenství

ádn zorganisované, zcela samostatné a na ímu nezávislé. Tak skoro dv st let

po smrti Husov vtšina eského národa v jeho duchu dospla k vytvoení jednotné

a samostatné církve národní, jež se hlásila k hlavním zásadám jeho uení, namnoze
ovšem petvoeným rozlinými vlivy jinými. Tato samostatná církev eská nemla
však dlouhého trvání; byla smetena pevratem blohorským, jímž násiln obnovena
dívjší jednota eského národa s církví ímskou.

Úsilím mravn opravným a odporem proti svatokupecké soustav papežské vlády

a proti papežství vbec není vyerpán obsah Husova psobení na poli náboženském.
Má ješt složku jinou, která se dotýká více theoretické stránky života náboženského
a vbec duchovního a která zjednává Husovi význam nikoli nepatrný v obecném
myšlenkovém vývoji lidstva. Je známo, že všechno myšlenkové úsilí stedovku sm-
ovalo k tomu, aby církevní nauky, které byly pokládány za nedotknutelné a svaté,

byly uvedeny v souhlas s poznatky filosofickými, pejatými z antiky. V tom vykonala

stedovká školská filosofie, scholastika, ohromný kus duševní práce, ale na konec
bylo jí piznati, že vyteného cíle nelze dosíci, že pravdivost dogmat nelze dokázati, že

církevní uení nelze smíit s poznáním rozumovým. Z toho však nebylo odvozováno,
že by se nemlo viti tm lánkm, jež se nedají srovnati s rozumovým poznáním.
Naopak hlásáno, že viti církevním dogmatm, af je lze rozumov dokázati i ne,

je prost povinností kesanovou. Dospvši k tomuto stanovisku, školská filosofie

stedovká vždy více upadala, pecházejíc v plané spekulování, v pouhé pohrávání

s pojmy bez skuteného významu. Zárove stávala se pekážkou myšlenkového pokroku,
protože svým stanoviskem k církevním dogmatm stavla se proti vážnému úsilí o po-

znání pravdy a posilovala neomezenou moc církve v oboru myšlenkovém. Proti této

neplodné filosofii školské dostavuje se asem odpor na rozliných stranách. Jejími

odprci byli také nejznamenitjší pedchdcové Husovi Milí z Kromíže, Matj
z Janova i Tomáš ze Štítného. Povrhujíce prázdnými híkami tehdejší školské filo-

sofie, tito mužové vroucím a hlubokým uvažováním snažili se dojíti pravdy o základ-

ních láncích uení kesanského. Tím se již tito pedchdcové Husovi dostávali nkdy
v rozpor s církevními naukami tehdy obecn uznávanými, ale myšlenka, že by se proto

mli vzepíti svrchované autorit církevní, byla jich vzdálena. Sám myslitel v theorii

tak odvážný jako byl Matj z Janova ve svých spisech opt a opt prohlašoval, že jest

ochoten podrobiti se rozhodnutí církevní vrchnosti, kdyby v jeho spisech bylo shle-

dáno nco, co by odporovalo uení obecné církve. A tuto ochotu dokázal skutkem.

Odvolal z nátlaku církevních úad veejn nkteré ásti svého ueni, a jist nenabyl

pesvdení o jejich nesprávnosti.

Teprve Hus se odhodlal podstoupiti za své odchylné názory zápas s nejvyšší mocí

církevní a setrvati na nich pes všechen její nátlak. Tyto názory Husovy nebyly
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pvodní, nejdležitjší z nich, které byly píinou jeho roztržky s církví, byly pejaty

od Viklefa, jehož uení obracelo se netoliko proti rozliným ádm církevním, nýbrž

i proti theoretickým základm papežské vlády nad svtem, ohrožujíc tak samu pod-

statu katolického názoru svtového, vbec pak v pochybnost uvádlo nkterá zá-

kladní dogmata církevní. Hus ovšem uení Viklefova nepijímal slep, nýbrž je sv-
domit zkoumal, upravoval, mnil a zvlášt zmíroval. K nkterým píliš radikálním

názorm Viklefovým Hus vbec se nepidal. Jmenovit nepijal Viklefova uení o svá-

tosti oltání, nýbrž se celkem pidržel obecného názoru církevního, nepijal také

všech dsledk Viklefovy nauky o církvi jakožto veškerenstvu pedurených k spa-

sení, a se jinak k nauce té, jak víme, pidával docela, nepijal posléze ani zamíta-

vého stanoviska Viklefova k církevnímu umní, nýbrž naopak, maje jemný cit um-
lecký, vnoval zvlášt církevnímu zpvu mnoho pée. Vše to i jiné odchylky Husovy
od uení Viklefova dokazují nejen samostatnost Husova úsudku, nýbrž i nemalou roz-

dílnost povahy a smýšlení mezi ním a Viklefem, jist však nestaí, aby Hus mohl
býti nazván velikým a pvodním myslitelem. Nových myšlenek filosofických a theolo-

gických v jeho spisech nenajdeme. K uení Viklefovu, z nhož tolik pijal, Hus ne-

piinil nic, co by znamenalo pokrok po stránce ideové, ano vracel se namnoze od
Viklefa zpt k názorm starším, snaže se jeho uení smíiti s uením obecné církve.

Ale Husovi a jeho stoupencm náleží zásluha, že se ujali smlého a pokrokového
uení Viklefova, které by jinak bylo zaniklo takka beze stopy, a zjednali mu sku-

tenou platnost v myšlenkovém vývoji lidstva. Nelze-li popírati, že hnutí husitské je

skoro nemyslitelno bez Viklefa, je naopak jisto, že teprve toto hnutí pojistilo Vikle-

fovi jeho význam v djinách svtových. Již to je významné, že se skoro všechny
spisy Viklefovy, jmenovit jeho spisy základní, zachovaly toliko v rukopisech eského
pvodu, psaných v Cechách a od Cech, takže bez nich dokonalá znalost uení
Viklefova nebyla by ani možná. Dležitjší však je to, že zájem o Viklefa a jeho

spisy nebyl by snad vbec vznikl, kdyby nebylo Husa a hnutí husitského. Spisy

Viklefovy, pokud nebyly znieny, byly by nepochybn odpoívaly klidn v prachu
knihoven, kdyby na eské pd nebyly našly nadšené ctitele, kteí neváhali za n
podstoupiti boj, jehož Viklef mocnou ochranou svých píznivc i asnou svou smrtí

byl ušeten, a jeho smlé theorie, které by bez nich byly zstaly jen theoriemi, uvá-

dti v život. A jestliže Hus celkem myšlenkov nepokroil za Viklefa, nelze to tvrditi

o všech jeho stoupencích a následovnících. Zvlášt Chelický a Táboi dospli ve

svých názorech namnoze dále než Viklef a v jejich šlépjích Bratí vybudovali vlastní

soustavu theologickou, která sice nebyla naprosto pvodní, ale také nebyla pouhou
snškou cizích myšlenek, nýbrž jich uvdomlým a namnoze samostatným zpracová-

ním a prohloubením.

Ostatn význam Husv pro duchovní djiny lidstva není tak v obsahu jeho uení,
jako v tom, že za toto uení, které, a bylo mírnjší Viklefova, pece mlo v sob
prvky siln revoluní, podnikl boj s nejvyšší mocí církevní. Nezáleží tolik na' tom,

co bylo pedmtem Husova sporu s církví, jako na sporu samém, na faktu, že se Hus
odhodlal proti zásad neomezené autority církevní hájit právo samostatn myslit a

soudit. Akoliv i on ješt byl dalek toho, aby odhodil všechna pouta, jež tehdy sví-

rala lidského ducha, znemožujíce jeho volný rozvoj, akoli idea naprosté svobody
myšlení byla i jemu cizí, akoli, zamítaje autoritu církve, nahrazoval ji hned zase

autoritou jinou, autoritou Písma, pece jeho stanovisko bylo velikým pokrokem ve

smru duchovní svobody. Plného významu historického však Husovo vystoupení proti
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neomezené autorit církevní nabylo teprve tím, že Hus silou svého pesvdení, ne-

zlomnou pevností svého karakteru a posléze svou muenickou smrtí dovedl strhnouti

celý takka národ eský, aby za to, emu on byl obtoval život, podnikl hrdinský

zápas s ostatním svtem kesanským.
Tento zápas neskonil sice úplným vítzstvím ideí Husových, ale pece dosaženo

jím velikého a významného úspchu tím, že eští husité, nedavše se pokoiti mocí,

pinutili nejvyšší autoritu církevní, jež byla zvyklá žádati naprostou, bezvýminenou
poslušnost ve vcech víry, k vyjednáváni. Ani smír Cech s církví, jímž se skonilo
toto vyjednávání a jehož formálním výrazem byla basilejská kompaktáta, nepivedl celý

národ eský k dokonalému uznání církevní autority. Nejen Jednota bratrská, k níž

hlásila se arci jen malá ást národa, setrvala v rozhodném odporu proti této auto-

rit, ale také mezi ostatními Cechy pod obojí, nevyjímaje ani nejmírnjších, ne-

podailo se zjednati plnou a neomezenou platnost této autorit, nepodailo se

pivésti je zase k dívjší bezvýhradné poslušnosti. Zásada, že Boha více sluší po-
slouchati než lidí, z níž ovšem plyne, že autorita Zákona božího, Písma, je vyšší

než autorita církve, papeže, pešla všem husitm eským, i nejmírnji smýšlejícím,

takka do krve a byla základní pekážkou jejich úplného návratu do církve obecné.

V tomto stanovisku byli ovšem ješt utvrzeni vystoupením Lutherovým. Spatujíce

v uení Lutherov jen dovršení toho, co o sto let díve byl hlásal Hus, eští pod
obojí vtšinou ochotn poddávali se jeho vlivu. Neodolala mu ani Jednota bratrská,

u níž nkterý as siln vystupuje snaha pizpsobiti své uení nauce Lutherov. Po-

zdji se Jednota uzavírá vlivm luterským, snažíc se úzkostliv zachovati si bývalou

svéráznost, za to však od konce XVI. stol. vždy více podléhá mocnému vlivu refor-

mace švýcarské, uení Kalvínova. Pes to Jednota nikdy docela neutonula v kalvínství,

nikdy se nevzdala starých základ své vlastní církevní theorie i prakse.

Mnohem vtší úinky ml vliv luterské reformace na ostatní stranu pod obojí. Jeho
psobením nastalo tu hluboké rozdvojení. Menší ást nkdejších husit postavila se

ne bez piinní vlády, nepíznivé všem náboženským novotám, proti uení Lutherovu,

a nejen odmítala vše, co se nesrovnávalo se starými ády husitskými, jen málo odliš-

nými od ád katolických, nýbrž i tchto husitských zvláštností se znenáhla vzdávala,

sbližujíc se vždy více s církví katolickou, až se jí posléze skoro docela poddala. Na
rozdíl od tchto starovrných pod obojí, staroutrakvist, vtšina strany pod obojí

nejen z vystoupení Lutherova erpala podnt k úsilí o vytvoení samostatné, na ímu
nezávislé organisace církevní, nýbrž ochotn pijímala i ty lánky jeho nauky, jichž

husitství neznalo. Tito vlivem luterství petvoení pod obojí, jež oznaujeme názvem
novoutrakvist, a byli velmi blízcí vlastním luteránm, pece se nestali luterány

úplnými, nikdy nepestali se znan lišiti od pravých luterán, jakými byli na p.
také eští Nmci, protože na jejich názory náboženské, na jejich uení i církevní

ády nepestávaly psobiti staré tradice husitské.

Naznaená svéráznost obou hlavních náboženských stran eských, Bratí a novo-

utrakvist, jeví se snad nejpatrnji v jejich vzájemném pomru, srovnáme-li jej s po
mrem, jaký byl mezi stranami jim píbuznými jinde, zvlášt v Nmecku. Kdežto tam
stáli proti sob luteráni a kalvinisté v krajním nepátelství, vzájemn se pronásledu-

jíce a potírajíce, mezi eskými novoutrakvisty a Bratími pes etná, namnoze vnj-
šími vlivy zpsobená nedorozumní takového hlubokého zásadního nepátelství nikdy

nebylo. Vdomí spolené husitské minulosti sbližovalo ob strany, vedlo je k vzájemné

snášelivosti v dobách vášnivých zápas náboženských tak vzácné. Tím se vysvtluje,



že práv v dob, kdy v Nmecku naptí mezi luterány a kalvinisty dostupovalo nej-

vyššího vrcholu, mohlo v Cechách dojíti k dohod novoutrakvist a Bratí o spolené
vyznání víry, které r. 1575 jménem eské konfese bylo pedloženo cis. Maxmiliánu II.

k schválení. A když se pozdji spolenému úsilí obou tchto stran podailo dobýti

si plné svobody náboženské slavným majestátem cis. Rudolfa II. z r. 1609, tato eská
konfese, jež sice v podstat je shodná s konfesí luterskou, pece však obsahuje nkteré
význané prvky bratrské i husitské, byla uznána za vrounou normu eské církve

pod obojí, v níž byli zahrnuti také Bratí. Veliké vítzství, jehož majestátem Rudolfovým
dobyly spojené eské strany pod obojí, je tudíž významné nejen tím, že potomci
starých husit pinutili písn katolickou vládu Rudolfovu k uznání svobody svého

náboženství, nýbrž také z té píiny, že jak v boji za tuto svobodu, tak pozdji,

když již užívali jejího ovoce, prese všechny neshody plynoucí nezbytn z theore-

tických a praktických rozdíl mezi hlavními jejich stranami, nepozbyli vdomí svého

spoleného pvodu z domácí pdy. A národní ráz eské církve, vytvoené na zá-

klad Rudolfova majestátu, jevil se nejen samostatným, na ímu a jakékoli cizí moc-
nosti nezávislým zízením církevním, nýbrž i jistou svérazností jejího uení tkvjící

v jeho prvcích husitských a bratrských, jejichž hlavním zdrojem byly myšlenky a zásady

vštípené národu eskému Husem. I po stránce ideové psobil tedy vliv Husv mocn
na vtšinu eského národa až do pevratu blohorského, jímž náboženský a vbec
duchovní jeho vývoj uveden byl na dráhy docela jiné.

S tím se srovnává, že památka Husova ohromnou vtšinou národa, všemi es-
kými stranami pod obojí, svorn byla uctívána až do Bílé Hory a výroní den Hu-
sova upálení že našim pedkm po všechnu tu dobu byl dnem svátením. K Husovi
se hlásili nejen ti, kdo pokroivše na dráze Husem nastoupené, perušili všechno

spojení s ímem, Táboi, Bratí a pozdji novoutrakvisté, nýbrž i nejmírnjší husité,

kteí stále usilovali o smír s církví Husa zatrativší. Ano práv zbožná úcta k pa-

mátce Husov zdržovala tyto nejmírnjší starovrné Husity, kteí se v pozdjší dob
od ímské církve lišili skoro již jen pijímáním pod obojí, od církve ostatn pi-
pouštným, od úplného splynuti s touto církví. Ješt koncem XVI. století všechny

pokusy o sjednocení tchto staroutrakvist s obecnou církví byly maeny hlavn tím,

že lid nechtl se zíci památky muže, jenž církvi byl zloeeným kacíem. Když
na poátku vlády císae Rudolfa II. byl z rozkazu královského svátek Husv vypu-

štn z kalendáe, byl za to jeho povolný vydavatel stihán posmchem a opovržením,

a knzi husitští, kteí o nco pozdji (r. 1592) odpisáhli bludy husitské, slibujíce

spokojiti se pouhým kalichem, a prohlásili, že chtjí Husa pokládati za kacíe, za

jakého jej má svatá církev ímská, upadli podle svdectví jednoho z odpisáhlých
v takovou nenávist u lidu, jako by se byli dopustili nejhoršího zloinu. Teprve hrzy
poblohorské protireformace vyrvaly na dlouho z myslí eského lidu úctu k památce
Husov.
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ovou dobu v nazírání na Husa i na husitství zahajuje vítzství

blohorské, vítzství katolického absolutismu a katolické proti-

reformace. Protireformace, od poátku vystupující jako reakce

proti reformaci, již v druhé polovici XVI. století také u nás

ohrožovala vývoj husitství, kulturn tak slibný, zvlášt od té doby,

kdy bratrství pojalo v sebe hlavní prvky renaisanní. Od vítzství

[(
blohorského, jímž všechen náš život duchovní ocitl se v jejím

poruenství, pervala jej tém docela. Nejhlubší úpadek nejen

ei, literatury a kultury, eské, nýbrž všeho, ím projevuje se

život zdravého, silného národa, — tot žalostný výsledek panství protireformace

v Cechách, jež Dobrovský právem nazval ,dobou temnoty a mrákot mozku*.

Temnoty ty zastínily i záivou památku Husovu a všeho, co s ním souviselo. Hus
potud ctný jako ,svatý muedník boží', jenž ml své místo mezi zasvcenými svátky

v kalendái a k jehož poct skládány nábožné písn, stavny sochy a obrazy, i Jero-

ným Pražský prohlášeni za arcikacíe, obrazy i sochy jejich nieny, zakázáno svátek

Husv svtiti; kaple Betlémská ,vyšturmována a zloupena', kazatelna Husova zboena;
hroby Zižkv, Rokycanv a jiných kací rozmetány, kalich s týnské vže sat, husitské

a vbec nekatolické knihy fanaticky pronásledovány a nieny . .

.

Ješt krutji vítzná protireformace, vedená výbojným papežským legátem Caraffou

a nesnášelivým Tovaryšstvem, zasáhla ,kacíe* živé. Osud majestátu Rudolfova, posla-

ného hned po vítzství do Vídn Ferdinandovi II., jenž vlastní rukou jej petrhl, byl

zlou pedzvstí všem nekatolíkm, a vlastní cíl protireformace: násilné a úplné vy-

koenni kacíství a kací, z poátku byl zastírán. Od r. 1624 mizejí však poslední

ohledy. Již ,Obnovené zízení zemské' z r. 1627 prohlásilo za zrušené vše, co svaté

Kímsko-katolické církvi odporuje, a téhož roku tvrdý mandát vyhánl ze zemí eských
všecky svobodné obyvatele, kteí by se nechtli s panovníkem srovnati ve víe. Kací
stává se odtud v zemích eských psancem, zloincem. Hrdelní právo Josefa I. pro-

hlašuje kacíství za jeden z nejvtších zloin, na nž uren trest smrti . . .

Ale nejen mandáty a zákony, dragonády, vzení a muení, pronásledování a niení
knih, také literatura eská musila sloužiti protireformaní snaze: vyhladiti všecko ka-

cíství ze zemí eských. Význaným dokladem toho jest protireformaní djepisectví,

s typickým svým pedstavitelem jesuitou Bohuslavem Balbínem v ele.

Balbín byl jist dobrý, upímný vlastenec. Vlastenectví a souvislá s ním láska k eské
minulosti a k eské ei povznesla ho vysoko nad jeho spolubratry, zejména nad
Koniáše. Ale v názorech o Husovi a husitství zstal, vrným synem svého Rádu. Do-
kladem toho jest celé jeho historické dílo a zejména Cechy Uené. S tohoto jesuitského

hlediska celá literatura eského stedovku rozpadá se Balbínovi na dv skupiny:

katolickou a kacískou. Jediná ona budí jeho historický zájem a uznání; této na-

mnoze pomíjí nebo ji zatracuje. Hlediskem tím Balbín se blíží povstnému Koniášovi.

Ale jest pece význaný rozdíl mezi Balbínovými .Uenými echami' a Koniášovým
.Klíem': Balbín nikdy neschvaluje, naopak rozhodn zamítá barbarské niení spis
nekatolických. Theorie Balbínova jest však stejn nesnášelivá jako Koniášova, zejména

k Husovi a k husitství, v nmž spatuje a zatracuje vzpouru proti církvi a papežství,

bezbožnost, kacíství, pramen všech bd, jež poátkem XV. století se pivalily na

Cechy, zniily kulturní i hospodáský rozkvt zlatého vku Karlova a dovršeny byly

ve století XVII. katastrofou blohorskou i jejími následky. V duchi tchto názor
vyznívají všechny Balbínovy zmínky o husitských spisech i spisovatelích, jmenovit



náboženských, nejen nepízniv, nýbrž rozhorlen a zamítav. Aby tená již prvým
pohledem rozeznal zhoubné kacíe od katolík, Balbín shrnul je ve zvláštní kapitole

(IX.), význané již svým nadpisem: ,0 kacíských spisovatelích jedovatých'. Pesto cítil

ješt potebu omluviti se tím, že nezasluhují chvály, že kacístvím zniili všecky své zá-

sluhy literární, ba že pouhé jich jmenování poskvrnilo by stránky katolického díla jeho.

Vrným této zásad Balbín zstal aspo pi Husovi a Jeronýmovi, jimž v ,Uených
Cechách* nevnoval ani jediného samostatného ádku, poznamenav, že bylo mu stydno

jen jmenovati bezbožníky, kteí zasluhují pouze prokletí. Zmínky o Husovi a Jero-

nýmovi jsou tudíž vesms jen píležitostné, nahodilé a krajn nepíznivé, až krut
zatracující: ,arcikací, boulivý a zprný duch, bezbožník
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. . , tak Balbín píše o nich

všude a pln schvaluje i jejich upálení na hranici. Osud Husv a Jeronýmv sdíli

v ,Uených Cechách* také Jakoubek ze Stíbra, ,arcikací, zloinec nejjedovatjší,

svedený kacístvím Viklefist až do šílenství', a to proto, že byl pvodcem pijímání

pod obojí, Petr z Mladenovic, jenž .provázeje Husa do Kostnice, vssál všechno

jeho kacíství i je, Jan Kardinál, Ctibor Tovaovský, Rokycana, .nepítel nejsv-

tjší Stolice ímské', pvod všeho zla v dob Jiího z Podbrad, a zvlášt Táboi,
v nichž spatuje jen barbarské vrahy a žháe, v jejich knzích lidi nejzloinnjší a

nejniemnjší atd.

Balbín jest typickým pedstavitelem protireformaních djepisc a vlastenc eských
XVII. a prvé polovice XVIII. století, kteí byli po vtšin jeho páteli a žáky. Byl jejich

vzorem a pramenem i v názorech o Husovi a husitství. Význaným dokladem toho jest

kanovník svatovítský Tomáš Pšina z Cechorodu, historiograf moravský.

Jako Balbín, tak i Pšina píke zatracuje celou reformaci eskou, spatuje v ní jen

.ohavný rozkol v náboženství, bezbožností nových dogmat i vzrstem domácích bouí
svrchovan záhubný pro celou vlast'. Hus a Jeroným, vlastní pvodcové její, slovem

i písmem zprotivili se kultu P. Marie i svtc, autorit papežské i obadm a uení
sv. církve a neostýchali se šíiti nejen kázáními, ale i spisy nejbezbožnjší a nejzáhub-

njší i dávno odsouzené nauky . . . (Phosphorus Septiconuis str. 203). A stejn Pšina
líí i odsuzuje také husitství a zejména táborství s Zižkou v ele, ,slepým vdcem sle-

pého lidu . .
.'

,
potvorou ohyzdnou, kteréž ponvadž ruka lidská zahladiti nemohla, prst

boží ji setel' (Pedchdce Moravopisu).

Tímto tónem psáno o Husovi a husitství od všech historik protireformaních až

po kižovníka Jana Beckovského a dkana vyšehradské kapitoly Tomáše Vojt Berg-

hauera, jenž ve své .Bibliomachii' tolik horlí proti .pekelnému jedu' kacíství, všecky

reformátory, od Husa, Jeronýma a eských Bratí až po Luthera, Zwingliho a Calvina,

jmenuje nástroji pekla, rebelly a rouhai proti Bohu, bezbožníky a modlái, piítá jim

nejhorší zloiny, jejich peklady bible zatracuje jako škarteky hodné ohn atd. A nejen

od historik. Také grammatikái eští nakaženi posléze touto protireformani nechutí

k husitství. Aspo povstný Jan Václav Pohl historickou souvislost literární eštiny, již

porušoval svými ignorantskými a bláhovými novotami, pomlouval jako .bezzákladný

obiejc edejších eskomoravských bratru a krajinohubnych žižanu'.

Když takovým zpsobem psali o Husovi a husitství historikové, nejvlastenetjší, ale

také nejvzdlanjší spisovatelé v Cechách, k nimž nejspíše dolehly ohlasy nového zá-

padního myšlení, pedstavíme si, jak teprve vyznívaly zmínky mén kulturních a tim

nesnášelivjších spisovatel náboženských postili, zpvník, modliteb, životopis s\.

tých a podobné .vzdlav.ici' literatury, v níž zatracováni a proklínáni kací j

z themat nejoblíbenjších Místo mnohých doklad staí jediný, ale za to nad jiné
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význaný, ,píse', již missionái v prvé polovici XVIII. století dávali lidu zpívati pi
pálení kacíských knih:

Zapalte kacíské bludy, zkazte pekelné obludy,

spalte pohanskou nevru i každou babskou povru.
Hoiž, hoiž, Jene Huse, a nehoí naše duše I

Hoiž, Martine Luthere, ert se o tvou duši dere!

Hoiž ty, Jene Kalvine, a nás ohe vný mine!

Hoiž Filip (Melanchthon), Jarolíme, at se s tebou nekalíme

!

Hoiž, Jií Podbradský, zasloužils dv masné facky!

Hoiž, hoiž, Jene Zižka, jak v smle smažená šiška . . .

Takovými prostedky —
usilováno zohyzditi a tím vypleti památku Husovu i husitství z eského lidu po více než

pldruhá století. Ale podailo se to jen z ásti, zejména tam, kde psobil bezprostední
vliv a styk jesuitských kollejí, klášter a far. Jak hluboko v tchto vrstvách zakoenily

se protireformaní tradice o Husovi a husitství, význan dosvdují ,Pamti' milického
souseda a rychtáe Františka Vaváka, v nichž Husa vzpomínáno jen jako bezbožného
kacíe a rozsévae blud, husitství jako ,dábelské vichice', ,starých husit a podobojist'

jako ,zbujnilých pedka, ukrutných mordé a pali . . .' ,žižkovských dráb' atd.

Kam však nepronikaly ony vlivy, tam uchována a exulantskými knížkami opt a opt
oživována nejen stará víra, nýbrž i pamt mueníka kostnického, v nmž tajní nekatolíci

stále ctili svého .zástupce a patrona', a lidová píse XVIII. století nezapomnla ani na
národního svého reka Jana Zižku.

Obrození památky Husovy a husitství v dob josefínské.

Nebyla to pouhá náhoda, že obrozování památky Husovy a husitství vbec dje
se zárove s eským ohrožováním kulturním a národním. Poblohorská protireformace

mla hlavní podíl na úpadku eské národnosti, ei, literatury a kultury vbec. Tím
každá snaha obrodná nutn, teba bezdky, míila posléze proti protireformaci a jejím

osudným následkm. I na rehabilitaci Husa a husitství, jež protireformace snažila se

vyhladiti z naší minulosti, musilo záhy dojíti. Vskutku již prvá reakce kulturn ob-

rodná, vyvolaná cizím myšlením vdeckým a náboženským, prozrazuje více snášenli-

vosti ne-li k husitství, aspo k nekatolíkm vbec. eský jansenista hrab Fr. Ant.

Sporck má již styky s Zinzendorfem a kupuje knihovnu protestantského pastora,

takže až podezíván byl z husitství. Petraschova ,Spolenost Neznámých' ve svém
literárním orgánu ,Monatliche Ausziige' asto se hlásí k náboženské snášelivosti a své

tenáe beze všeho kaceování seznamuje i se spisy protestantskými, zejména theo-

logickými, ba Bonaventura Piter, pedchdce a pítel Dobnerv, pes svou píslušnost

k ádu benediktinskému prozrazuje nejen nechut nadšeného uence a historika k proti-

reformanímu knihoborství, nýbrž pojal již významný plán: sebrati a vydati souasné
prameny, a to katolické i husitské, ba i táborské, ke .kacíství a válkám husitským,

jejich pvodu a vývoji', jímž chtl závoditi s Cochlaeem. Uprosted protireformace

Piter historik, a byl lenem ádu, tudíž neodolateln jest poután k husitství a snaží

se je historicky osvtliti, k témuž husitství, pro nž protireformace mla jen kletbu

a jež chtla na vždy zastíti zapomenutím.
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Vzrst obrodných snah, posílených teresiánským a josefínským osvícenstvím, sesilil

i zájem pro Husa a husitství. Posilovalo jej pedevším samo osvícenství jednak svým
úsilím o náboženskou snášelivost a jednak svými snahami proticírkevními. Ve svém
boji proti hlouposti a pove protireformace, proti papežství, hierarchii i mnišství

osvícenci spatovali v Husovi takka muedníka za svobodu svdomí a pesvdení,
svého pedchdce nebo aspo zjev píbuzný a tudíž sympatický (srv. prpovídku ší-

enou odprci o Josefu II.: Joannes Hus Imus, Josep Hus Udus). Mén sympatickými

byli osvícenství, projevujícímu vždy tak okázale nechut k theologickým hádkám, k ná-

boženskému násilí a k válkám, stoupenci Husovi a zejména .fanatití* Táboi.

Jak živý byl v dob josefínského osvícenství zájem o Husa a husitství, napovídá

celá ada spis o Husovi a husitství, vyšlých po josefinském uvolnní tisku: ,Ver-

mischte Schriften des M. Joh. Hus von Hussinecz' (1782 v Lipsku a v Praze u Wolfg.

Gerle), nmecký peklad nkterých spis Husových; ,Neun Sinodal-Reden des M. J.

Hus' (t. 1784); ,Vollstándige Geschichte der Hussiten seit der Hinrichtung Johann
Hussens bis auf die gánzliche Vertilgung aller Protestanten im Kónigreich Bóhmen'
(v Lipsku 1783), jež podle Dobnera pro svj slibný titul byla dychtiv kupována;
.Lebensbeschreibungen der drei ersten ausgezeichneten Vorláufer des M Johannes
Huss' od Aug. Zitte a j. Vdecky i historicky nejvýznamnjší bylo dílo pražského pro-

fessora církevních djin Kašpara Royka o koncilu kostnickém, ,Geschichte der groszen

allgemeinen Kirchenversammlung zu Kostnitz' (ve Stýr. Hradci a v Praze 1781—5, IV

díly, podruhé 1796; esky peloženo V. Stachem 1785—86), jež vylíivši Husa jako

muedníka, zjednalo spisovateli pochvalu osvícenc — Dobrovský významn pozname-
nal, že Royko ,zachránil jím est našeho rodáka' — ale také mnohé polemiky a hnv
pražské kapituly, jež spisovatele prohlásila za kacíe a obklopila jej denuncianty.

Vedle osvícenství posilovalo a prohlubovalo zájem prvých našich buditel pro Husa
a husitství také rostoucí jejich vlastenectví. V Husovi spatovali krajana a vlastence

horlícího také pro svj národ i jeho jazyk a literaturu, v husitství velikou dobu e-
ských djin, slavnou nepemožitelnou silou národa i významem svtodjným.

Významný pokrok nejen v obrození památky Husovy a husitství v nejširším slova

smyslu, ale i ve vývoji názor o nich pedstavují zejména tyi naši buditelé vlastenci:

Mikuláš Adaukt Voigt, Fr. Martin Pelcel, Josef Dobrovský a Jan Jeník z Bratíc.

Voigt, píslušník ádu, jest ješt mocn zaujat pedsudky protireformaními, zejména
Balbínovými. Ale osvícenství se svým úsilím o náboženskou snášelivost a humanitu

a zárove také tendence vlastenecko-apologetické zejm mírní protireformaní píkrost

k Husovi a k reformaci eské vbec, k níž Voigt od poátku váben jest také ne-

odolatelným zájmem historika, hledajícího a milujícího pravdu. Pestrá sms tchto
rzných vliv charakterisuje všecky názory Voigtovy o reformaci eské, pedevším
o Husovi a husitství. První dojem jest až nepíznivý: z kaple Betlémské vyšlo mnoho
pohrom pro katolické náboženství a pro celou zemi eskou — napsal v jednom lánku
(v Abhandlungen 1776). Husité, Táboi, eští Bratí atd. jsou .smutnými doklady'

náboženských rozepí a kacíství — povdl v Abbildungen (II., 67). Jindy jmenuje

husity ,úskonými hlavami, ježto se opovážili novotami ve vcech víry rušiti ryzost

kesanské nauky a oslabovati její vážnost' (t. II., 17), nebo mluví o ,neádu husitském'

(v Abhandl. 1776, 368), o .zuení husitském proti katolíkm' (Acta Litteraria I., 141)

atd. Potud zdálo by se, že Voici: tlumoí, teba mírnji a bez klateb, tvrdé názory

Balbínovy. Ale podrobnjším ohledáním pesvdíme se záhy, jaký pokrok názory

Voigtovy znaí proti Balbínovi, zejména stran samého Husa. Balbín nevnoval Husovi
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v .Bohemia Docta4

ani jediné samostatné ádky, necht svou katolickou knihu poskvrniti

památkou arcikacíe. Voigt v ,Effigies' vypisuje jeho život podle pramen katolických

i nekatolických, zejména i jeho vlastních spis, dosti obšírn (I., 61—67) a to zpso-
bem po nejedné stránce významným. Již úvodní omluva ,Effigies* jest charakteristická:

,Uvádíme-li uence, jehož jméno každému vlastenci musí býti v nenávisti, jenž

v Cechách svými bludy a odtud vzniklými nepokoji zpsobil strašlivé spousty, nedje
se to proto, že bychom jeho bludy chtli schvalovati nebo jej docela vystavovati za

vzor k následování; jeho životopis spíše má býti výstrahou ohnivým a nepoddajným
duchm, jak snadno povaha píliš prudká, píliš tvrdošíjná samoláska k svým mínním
a nevasná touha, hájiti svobodných názor s nemírnou odvahou, mohou býti k záhub
nejen vlastní, nýbrž castji i celým státm, když ducha nesvornosti vnuknou svým
spoluobanm*. Potud ,Effigies* iní zejm ústupek dob, pro niž ješt stále v plné

platnosti byl Koniášv ,Klí' a hrdeln právo Josefa I., trestající kacíství jako nej-

podlejší zloiny. Ze slov dalších hlásí se však již patrná reakce proti nesnášelivosti

protireformace, zejména i Balbínov, ba pímo obrana Husova, teba ješt nesmlá:
.Konen však, jaké právo mli bychom vyluovati z potu našich domácích uenc
muže, jenž vskutku vyznamenával se rozumem a ueností, protože svého nadání a ue-
nosti zneužil, pravdu a nepravdu pomíchal a posléze docela na bludné cesty se dostal—
pro chybu, již ml spolen s mnohými uenci všech vk*. ,Effigies' tudíž zejm za-

mítají hledisko protireformaní a nahrazují je hlediskem osvícenským, s nhož lze Husa
uence a racionalistu píznivji posuzovati. S tohoto osvícenského hlediska psán také

životopis Husv. Voigt opakuje sice starší výtky o Husov ctižádosti, pýše, zprnosti,

schvaluje jeho odsouzení — ale na druhé stran vynáší také Husovu lásku k vdám,
horlivost a výmluvnost kazatelskou, vzorný život, nezlomnou stálost a neohroženost,

s níž podstoupil smrt, na podiv všech pítomných. Osvícenství a eské vdomí Voig-

tovo pekonává tu patrn katolictví a pedsudky protireformaní a aspo tuší ne-li

historický, tedy ist lidský a národní význam velikého rodáka, jehož eská horlivost

jist i Voigtovi byla sympatická. Nejvýznanji proniká toto vlastenecké a osvícenské

pojímání Husa na konci stati v ,Effigies': ,Hus, jak známo — odporuje tu Voigt n-
meckým protestantm, kteí ,našeho Husa vyhlašují za muedníka své víry' — jen

v málo láncích odstoupil od katolické církve, skoro v niem jiném, než že popíral

moc duchovní hlavy církve, zízení ádových klášter a nkteré církevní ády; ani

pijímání pod obojí zpsobou není jeho vynález*. Myslím, že i v tchto slovech hlásí

se snaha vzbuditi k Husovi sympatie u souvkých osvícenc, jejichž smýšlení ,bludm'
Husovým bylo velmi blízké.

A stejným tónem Voict v ,Effigies* i v ,Acta Litteraria' píše také o pátelích i stou-

pencích Husových a o husitství vbec.
Stejné zásluhy o oištní památky Husovy a husitství i o prohloubení názor o nich

získal si také Fr. M. Pelcel, jenž tuším mocným vlivem po té stránce psobil již na

Voigta. Pelcel jest zvlášt zajímavým dokladem, jak sympatie a pochopení pro Husa
i husitství u našich buditel vyvíjí se paralleln se vzrstem vlastenectví a historickými

studiemi, jím vzbuzenými. Prvý známý projev Pelclv o husitství neprozrazuje ješt

mnoho zájmu. V ,Prager Gelehrte Nachrichten' (I. 363 n.) vítaje peklad nm. fraškv

.Kníže Honzík 1

(1771), Pelcel pál si pekladu bajek Gellertových a idyll Gesznerovýcn

a dodal: ,Snad by mnohý zapomnl pak na své husitské knihy, jež po vtšin ítá

z dlouhé chvíle a protože psány jsou jeho mateštinou'. Se vzrstem národního uvdo-
mní Pelclova a tuším i jeho lásky k djinám eským roste však i jeho zájem a sympatir
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k Husovi a k husitství vbec. Význaným dokladem toho jest již jeho .Kurzgefasste

Geschichte der Bóhmen' (1774)): ,Snad enthusiasmus pro vlast — piznal tu Pelcel

v úvod — svedl mne astji k píliš velikému obdivu in našich pedk; avšak

nesml by Cech býti hrd na rekovství svého Zižky nebo Prokopa? Ovšem byli to

neblazí husiti, ale vili pece v Krista, ctili jeho svatou matku a sv. Václava, ba
Zižka dával si denn v táboe ísti mši; mají tudíž v tom pednost ped pohanskými
hrdinami, jejichž iny bez ohledu na jejich pohanství vynášeny jsou až do nebes*

(str. 6). Již z tchto slov jest zejmo, jak také Pelce!, práv jako Voigt, ješt siln jest

poután protireformaními pedsudky proti husitství, ale jak zárove jeho vlastenectví

je význan zmiruje, ba probouzí v Pelclovi rostoucí zájem k husitství, vyznívající

až apologeticky.

Ješt významnjší po té stránce jest obšírná staf o Husovi a husitství ve .Kurzgefasste

Geschichte'. Sice i zde Pelcel jest ovládán tradicemi protireformaními, zejména

Balbínem, neproniká do ideových hlubin reformace eské, netuší jejích dalekých a hlu-

bokých koen, kotvících v kultue a v nálad obecn evropské, nechápe jejího epo-

chálního významu; pes to již tato staf znamená veliký pokrok v nazírání na Husa
a husitství a její význané zmny v dalších vydáních ,Kurzgefasste Geschichte* dobe
znázorují, jak Pelcel vlastenec a osvícenec poután jest silnjším a silnjším zájmem
k Husovi a k husitství a jak opíraje se o studium pramen a rostoucí svobodu tisku,

odvažuje se více a více projevovati nejen sympatie, ale i obranu Husa i husitství.

Po té stránce význaný jest pedevším Pelclv obraz Husa a jeho reformních snah.

V prvním vydání .Kurzgefasste Geschichte' kreslen ješt stízliv, chladn, místy až

nesympaticky a nepízniv, ježto ,rozsel semeno ke strašným válkám, jež pak celé krá-

lovství uvedly ve zkázu*. I ve vydáních pozdjších Pelcel opakuje leckterou starou

protireformaní výtku, na p. o Husov národním fanatismu proti Nmcm, o jeho

pýše, samolibosti, bázlivosti, jež prý ho pimla k útku z Prahy atd. Ale vedle stín
jsou v obraze Pelclov také svtlé rysy a to velmi význané, množící se v nových vy-

dáních KG, jež o Husovi píší veleji a veleji. Pelcel chválí Husovu bystrost, výmluv-

nost, knžskou horlivost, písnost mrav, uenost, nezávadný, asketický život, jímž u lidu

nabyl povsti svtce. Kázáními proti neestem duchovenstva Hus poštval na sebe

nenávist jeho a ta i žaloby arcibiskupovy u krále teprve ho pimly k horlení pro

Wiklefa a proti papežm, kardinálm, biskupm. Jmenovit v Kostnici jsou sympatie

Pelclovy rozhodn na stran Husov. Zamítá povst o Husov úmyslu na útk, vy-

týká neslušnost jednání koncilu, s pochvalou, ba s tichým obdivem píše o Husov
neohroženém, pevném, velikém charakteru a s patrným dojmem líí jeho poslední

okamžiky. Pelcel nastiuje již také jádro uení Husova a to hlavn z jeho spis,

protože ,Hus v celé Evrop vzbudil tolik pozornosti*. V nástinu tom proniká zejm
tendence apologetická, jako v celém obraze Husov. Patrná zvlášt na míst, kde
Pelcel vyítá hlavní píiny Husova odsouzení: odpor proti kížové výprav papeže

Jana XXIII.; tení mše, když byl v církevní klatb; zamítnutí rozsudku papežova
a odvolání ke Kristu; nepíznivé vylíení otc shromáždných v Kostnici (v list

píteli); tvrzení, že moc svtská smí si pisvojiti statky duchovenstva; snahu o od-

stranní svátk a bohatství knží; kázání proti neestnému životu duchovenstva; obranu
Viklefa, jehož vychvaloval jako svtce . . . Pelcel dobe tušil, že tato provinní vzbudí

k Husovi spíše zájem a sympatie osvícenských tená, kteí leccos z toho, pro
Hus trpl a zemel, uznávali za vymoženosti a ideály své doby, za pokrok svého

osvíceného vku proti temnému stedovku.



O nco nepíznivj i vyznívá soud Pelclv o Jeronýmovi, jehož ohnivá, smlá, útoná
povaha znan se lišila od písného, vážného Husa. Ale i poslední chvíle Jeronýmovy
zejm dojímají Pelcla vlastence, sympaticky líí jeho vzepení na koncilu i jeho smrt

a temn zobrazuje jeho eské odprce v Kostnici. Slovem již prvý obraz Husv
a Jeronýmv, kreslený s citovým pathosem a s patrnou tendencí apologetickou,

nemohl se minouti úinu na eské osvícené tenástvo.
Novou fási ve vývoji Pelclových názor o Husovi pedstavuje nám jeho dvojsvazková

monografie o Václavu IV. (1788—1790). Vzrst vlastenectví Pelclova, zvroucnlého jose-

fínskou germanisací, uvolnní tisku a svdomí za Josefa II., vliv díla Roykova a hlavn
pilné studium doby Karla IV. a Václava IV. na základ pramen výpravných i listin-

ných mly pední zásluhu o toto prohloubení a vzroucnní pomru Pelclova k Hu-
sovi a k husitství.

Ve zejmé protiv k historikm protireformaním, kteí vznik husitství vysvtlovali

z národnostních tenic mezi Cechy a Nmci, zejména na universit, a z povahy Husovy,
již nejneslušnjším zpsobem snižovali, Pelcel klade hlavní draz na úpadek církve a na
mravní pokleslost a panovanost zbohatlého knžstva s papežem v ele, jež líí z pra-

men v nejtemnjších barvách (str. 147 n., 218, 348). O Husovi vypravuje s netaje-

nými sympatiemi, ukazuje podle van der Hardta, listin a jiných pramen souasných—
z nových historik Pelcel jest zejména pod vlivem Roykova díla o koncilu Kostnickém

—

na jeho svatý život, horlení pro istotu mrav, jež bylo vlastní píinou jeho útok na
knžstvo mravn pokleslé (480 n., 558); se zájmem vlastence a osvícence referuje o sporu

o ti hlasy, o konfliktech s arcibiskupem i papežem, o odporu proti odpustkm atd.

Zejména význaná jest Pelclova obrana Husa proti výtce kacíství. Z prohlášení arci-

biskupova i papežského inkvisitora a hlavn z Husova vyznání víry, uinného r. 1411 —
otiskl je ve sbírce listin, pidané ke knize — Pelcel dovozuje, že Hus ,vil a veejn
tu vyznal vše, co ímská církev viti porouela, že tudíž kiv byl obžalován u papeže

a hanebným zpsobem vinn byl z blud, jimž nikdy neuil a k nimž se nikdy ne-

piznával. Král Václav a královna Zofie hájili tudíž v Husovi nikoli kacíe, nýbrž dobrého
katolíka, avšak osvíceného (aufgeklárt) a z vtšiny pedsudk se vymanivšího' (592).

Hus — povdl Pelcel ješt zejmji v své rozprav ,Geschichte der Deutschen in Bóh-
men* — pedsevzal si osvcovati (aufkláren) své krajany, oišovati náboženství od
povr a odhalovati lidu svatouškování vysokého kléru (Abhandlungen 1788, str. 289).

Co jsem povdl o pomru osvícenství k Husovi, máme tu zejm doloženo.

Pelcel osvícenec dále svaluje vinu za první krvavé události spíše na papeže ,mit

seinem Ablaszkrame' (610); upáleni Husovo odsuzuje jako ,vraždu' (Mordthat, 636);

hájí Husa proti obviování koncilu v list, poslaném do Cech, namítaje, že ,Hus uil,

že duchovní nemají se svatými vcmi provozovati lichvu', což ovšem prý mnichm,
kteí tím vydlávali mnoho penz, zdálo se velmi hrozným a bezbožným (636 n.);

boue husitské piítá hlavn katolíkm, v prvé ad biskupovi litomyšlskému, po-

štvanému asi Zikmundem a koncilem (637, 644 n.); jednání koncilu proti Cechm od-

suzuje nejpíkejšími slovy: ,Nutno piznati, že otcové kostnití neukázali ani opatrnosti

ani politického smyslu ve svém jednání. A jak by to bylo možno od spolenosti mnich?
Aspo bylo by lze nadáti se od ueného kanclée paížské university Gersona více

moudrosti. Ale zdá se, že neml dosti poestnosti ani lásky k pravd 4

(675 si.).

Jaký pokrok názory tyto znaí v pojímání Husa a husitství, jest zejmo. Pelcel

po Voigtovi a vedle Dobrovského ve století XVIII. nejvíce pispl k odstranní ped-
sudk protireformaních a k prohloubení sympatií i názor na tento epochální zjev



djin eských. Byl i po této stránce pedchdcem Palackého, jehož mnohý názor

upomíná na Pelcla.

Tak zejména i národnostní pojetí Husa a husitství, pronikající z posledních Pelc-

íových zmínek. Již v lánku ,Geschichte der Deutschen und ihrer Sprache in Bóhmrn'
(Abhandlungen 1788) Pelcel položil draz na národní stránku husitství, spatuje v Husovi

a jeho stoupencích pedevším vlastence (Patrioten), kteí ujímali se svého národa cizotou

svrchovan ohroženého, a teprve v druhé ad náboženského horlitele a reformátora.

Podle toho lze usuzovati, že v ,Nové Kronice eské', kde stati o Husovi a husitství vy-

pracovány z nových, díve málo užitých pramen a také pod vlivem Dobrovského .Ge-

schichte
1

, byl by ješt s vtším drazem vytkl národní živel ve snahách Husových i v hu-

sitství, tím spíše, že Kronika v obsahu i ve form tolik byla prodchnuta vlastenectvím

a tendencemi národn buditelskými. Ale tento díl Kroniky nedokal se již tisku.

S téhož osvícenského a vlasteneckého hlediska Pelcel již ve .Kurzgefasste Geschichte'

vypravuje také o husitství a husitských válkách velmi obšírn a celkem s politováním.

Osvícenec zatracuje ,šílený' náboženský fanatismus obou stran, jejich theologické

hádky, nesnášelivost, mstivost, nelidskost, krveprolévání a pustošení vlasti. Ale vedle

stín Pelcel osvícenec a vlastenec nalézá také jasné rysy a líí je s patrnou zálibou.

Tak Pelcel v duchu své doby zastává se husitské bohoslužby v ei národní, v níž,

podobn jako v pijímání pod obojí, spatuje tradici cyrilometodjskou (v 1. vydání),

pozdji vliv slovanského kláštera emauzského, a s vlasteneckou zálibou vypravuje o slav-

ných vítzstvích husit, která nahnala hrzy a rozšíila slávu jejich nepemožené
hrdinnosti po celé Evrop. Stejn význané jsou Pelclovy sympatie k Zižkovi a Pro-

kopovi Holému. A se svého osvícenského hlediska odsuzuje Tábory pro jejich

fanatismus, krutost, krvežíznivost, zpustošení vlasti, pro odpor proti kompaktátm,
o Zižkovi i Prokopovi Pelcel vlastenec píše již v úvodu s patrným obdivem a v texte

poítá je k nejvtším hrdinm, vytýkaje však jejich nelidské jednání a zuení proti

vlasti. Ve vydáních pozdjších opakuje sice staré výtky o Zižkov krutosti, pomsty-

chtivosti, nenávisti k mnichm, ale pesto s patrnou zálibou píše o nepemoženém
hrdinství ,tohoto eského reka', o jeho ,neobyejném nadání vojenském', charakteri-

suje rázovitý sloh jeho list — list Zižkv také v pedmluv ,Píhod' Vratislavových

podal jako vzor ryzí a neporušené eštiny — zaznamenává povst o Zižkov dubu atd.

Jak veliká osobnost Zižkova zajímala Pelcla, zejmo také z toho, že v druhém
vydání KG pidal dv listiny týkající se Zižky a pozdji pomýšlel podle pramen
obšírn vypsati jeho život i iny a vydati zárove celý .Vojenský ád Zižkv'. Ješt
v letech 90tých Pelcel k tomu úelu shánl se po pramenech a snesl tolik ,nového,

skoro celý životopis', takže se tšil, že tvrtý díl Nové Kroniky eské bude asi

Cechy i Moravany zajímati. Ale do tisku tento díl již se nedostal.

S podobnými sympatiemi, ba s obdivem vylíen Pelclem také Jií z Podbrad.
Již Balbín, hlavní pramen Pelclv, nespoil pochvalou. Chválu Balbínovu Pelcel se

svého osvícenského hlediska ješt stupoval, zejména ve vypravování o Jiíkovo
konfliktu se stolicí papežskou, kde sympatie Pelclovy jsou zcela na stran Jiího,

.nejvtšího panovníka své doby'.

Význaná jest nechut Pelcla osvícence k theologické literatue husitské : ,Málo

jejich spis dochovalo se na nás — píše ve .Kurzgefasste Geschichte' (str. 420) —

;

neteme jich a ztracené rádi mžeme oželiti'. A jindy: Jen svými hádkami theolo-

gové uinili se známými, spisy jejich se již netou*. Jest známo, že stejnou nechut

choval k této literatue také Palacký.
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V pojímání Husa a husitství Pelcel jest z nejvýznamnjších pedchdc Palackého
a mnoho psobil na svou dobu, zejména i na Dobrovského, Cornovu, Jeníka z Bratic,

Jungmanna, Vocela, Havlíka ba i na samého Palackého.

A stejný význam pro vývoj názor o Husovi i husitství, zejména po stránce filo-

logické a literárn historické, má také Josef Dobrovský. Zájem o Husa a husitství

hlásí se u Dobrovského záhy. Z poátku jest to snad jen zájem filologa a bibliografa,

na p. když v ,Bóhmische Litteratur au das Jahr 1779* podává (na str. 132 n.)

obšírnjší zprávu o .zvlášt dležitém a vzácném* rukopise z XV. století z knihovny
u sv. Václava ve Staré Boleslavi, obsahujícím rzné menší spisy a listy Husovy,
potud nevydané. Ale tento filologický zájem záhy se prohlubuje a zabarvuje také

sympatiemi osvícence a vlastence, na nž psobil, tuším, i pítel Pelcel. Již v .Littera-

risches Magazín' Dobrovský dkuje Kašparu Roykovi, že spisem o koncilu Kostnickém
.zachránil est našeho rodáka' (III. 140). Tamtéž nejen upozornil na spis .Vollstán-

dige Geschichte der Husšiten' (v Lipsku 1783), ale citoval z jeho pedmluvy, že

djiny doby té, jakkoliv o sob hrozné, vykazují zárove ,velké a vznešené stránky

národa eského, mnoho velikých hrdin a státník, kteí za všech dob zstanou ped-
mtem obdivu a následování*. Jindy otiskl nápis s hrobu Rokycanova a s desky
nalezené v Betlémské kapli, .proslavené kázáními Husovými', zajímal se o eské exu-

lanty atd., v ,Abhandlungen' (1788 str. 308) Husa i Jeronýma nazval významn
.dvma eskými mueníky'. Chápeme pak, pro Dobrovský 27. kvt. 1792 z Gottink

pes své prohlášení, že o bohemikách nebude psáti, pece jen vypravuje píteli Du-
rychovi, jak v Erfurtu byl mu ukázán osmerkový svazek pergamenový, o nmž prý
jde povst, že vyrván byl Husovi, když veden byl na hranici.

Stejný zájem a sympatie poutaly Dobrovského také k Husovým stoupencm v nej-

širším slova smyslu: ,Však ti Husitov — psal esky v nmeckém list Zlobickému
15. dubna 1796 — naši dobí pedkové, nebyli tak zlí lidé, jak se Jezuiti domeyšleli.

Již na jejich kaceování nic nedáme.' Ze Dobrovský takto smýšlel již díve, dosvd-
uje tuším jeho živý zájem o Táborskou kroniku v Rajhrad, již si vyžádal k opsání

(viz list Durychovi z 18. íj. 1789), a zvlášt jeho kritická rozprava .Geschichte der

Bóhmischen Pikarden und Adamiten* (1788), vyznívající apologeticky pro eské .ka-

cíe' vbec a Bratí zvlášt.

Nejobšírnji a nejvýznanji Dobrovský své názory o Husovi a husitství tlumoí ve

své .Geschichte der bóhmischen Sprache und Litteratur', díle, jehož epochální vý-

znam v djinách naší literární historie tkví také v jeho pojetí husitství. Jako v celém

tomto spise, tak také ve tvrté period (1410—1526), zahrnující husitství, Dobrovský
zajímá se hlavn o djiny eského jazyka — odtud i nadpis: ,die man die herrschende

nennen kann' — ; ale práv tento zájem pro jazyk eský, jenž Husem a husitstvím

nabyl vládnoucího postavení v literatue, v bohoslužb i v život, spolu s osví-

censtvím a vlastenectvím tím rozhodnji vyprostil Dobrovského z pedsudk proti-

reformaních, jimiž ješt byli poutáni jeho pedchdci, zejména Voigt a Fr. Faustin

Procházka, a prohloubil jeho historické nazírání i hodnocení celé této doby tou

mrou, že Dobrovský vedle Pelcla jest nejvýznamnjším pedchdcem Palackého

v oceování Husa a husitství.

V živém zájmu, velých sympatiích a hlubším pochopení Husa a husitství shodují

se v podstat všecka vydání .Geschichte', leda že charakteristika v knižním vydání prvém

(a také v rozprav) práv svou struností vyznívá lapidárnji, osteji: .eským reformá-

torem Husem poíná se nová epocha v djinách národa eského a jeho vzdlanosti,
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tudíž i jeho ei. Všichni nalézají nyní veliký zájem ve zkoumání o starých naukách
theologických, o pomrech duchovní moci, jejích hranicích a jejím zneužívání. Z po-
átku jen magisti a doktorové v Karolinu zanášeli se takovými otázkami, z nichž

otázka, navržená Jakoubkem — o pijímání pod obojí zpsobou — stala se pak
svými následky nejdležitjší. Horleno pro Zákon boží, pro biblické nauky a zamítána

vážnost nových ustanovení církevních. Magisti opírali svá tvrzení o výroky bible, tím

vzbuzena touha ísti bibli
4

(Geschichte 1792, str. 130 n.).

Takovým klidným, místy až pochvalným tónem psáno o Husovi všude, a Dobrovský
obmezuje se hlavn jen na to, co se týká jazyka. Tak vytýká Husovu zásluhu o zná-

rodnní university vydáním dekretu Kutnohorského, ímž získal si u ásti národu
nemalou zásluhu a u mistr velkou vážnost, i jeho úast na nové úprav bible eské;
s pochvalou referuje, ovšem jen bibliograficky a filologicky, o eských spisech Husových
urených ke vzdlání lidu: o Postille, Výkladu a j., a proti tendenním nepravdám proti-

reformaním konstatuje jeho zásluhu o eskou píse duchovní. Zvlášt zajímala Dobrov-
ského filologa nová Husova abeceda, objevená Durychem ve Vídni. ,Tedy novým
zpsobem zásluh stkví se Hus, jímž zavázal si vlast svou', psal 17. ervna 1789 Durychovi.

A v podobném smyslu Dobrovský psal 9. bezna 1790 Ribayovi: ,Husovi máme tudíž

dkovati také za uritjší orthografii, která však jen v nkterých rukopisech byla za-

chovávána*. Ješt list Pelclv Cerronimu z 29. listopadu 1798 a list Dobrovského
Zlobickému z 1. srpna 1799 a Durychovi z 8. srpna 1799 tlumoí zájem Dobrovského
o tuto památku.

A stejným tónem a ovšem také hlavn se zetelem k djinám ei eské Dobrovský
referuje i o dalším vývoji husitství. .Geschichte* z r. 1792 má tu slova zvlášt význaná,
jichž ve vydání z r. 1818 není: ,Zákony, listiny a jiné spisy obsahu duchovního i svt-
ského skládány nyní astji a astji v eské ei. Nmci vyluováni jsou ze všech

úad a nmetí kižáci, táhnoucí do zem, hned na hranicích nezdvoile odehnáni.

Cizím kupcm zakázáno papežskými bullami dovážeti eským kacím zboží. Tak
Cechové, nejsouce ízeni cizí silou ani lákáni cizím píkladem, poali tužiti své vlastní

síly . . .' (str. 134 n.). V husitství Dobrovský spatuje tudíž poátek emancipace národa
eského z vliv ciziny, jeho kulturní osamostatnní.

Jak veliký jest rozdíl mezi názory Dobrovského a názory jeho pedchdc, zejmo
zvlášt z charakteristiky Tábor. Nejen historikové protireformaní, ale i Voigt a Pro-

cházka se svého katolického a osvícenského stanoviska zatracovali je pro jejich nábožen-

ské nauky a hádky a ovšem i pro jejich fanatismus a násilnost Dobrovský, historik

eské ei, v ,Geschichte* — a to v obou vydáních skoro stejn— klade draz na jejich

a husit vbec zásluhy o eský jazyk, na jejich péi o eskou bibli, o eské spisy a písn,

o eské bohoslužby. Jak zejména tyto byly sympatické Dobrovskému osvícenci, patrno

z obou vydání ,Geschichte' : .Cechové zrovna nepohrdali bohoslužbou latinskou — píše

v Geschichte 1792 — ale vtšina utrakvist soudila, že bohoslužba, kde lid rozumí

knzi, musí býti psobivjší (erbaulicher) než bohoslužba, kde knz jen samému sob
jest srozumitelný'. A ve vydání z r. 1818 poznamenává stejn významn, že ,krásné to

zízení podlehlo nepízni latinského kléru
1

(str. 50).
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Jako Pelcla poutá také Dobrovského charakteristická, rekovná osobnost Žižkova,
,der siegreiche, eifrige', jak nazval ho již v Abhandlungen 1788. Tak 13. dubna 1797
psal z Týna Zlobickému o nálezu nkolika originálních list král a jiných velkých
muž, zejména také ,našeho strašného Zižky' a Jiskry, a dodal: ,Tyto dva reky chtl
bych Vám nyní poslati do Vídn asi se 60.000 ech, bojíte-li se vskutku Bonaparta*.

Dopis prozrazuje sice stopy duševní choroby, ale v takových chvílích Dobrovský
mluvíval z hloubi duše.

Stejn zajímala Dobrovského táborská píse .Kdož ste boží bojovníci'. Posílaje

3. kvtna 1789 opis její Zlobickému, Dobrovský poznamenal významn: Jist krásný

pendant k Zižkovu Vojenskému ádu . . . Melodie jest tu také a má slavnostní, straš-

livý chod. Husitsko-táborský duch zraí se v každé strof'. Ješt význanji Dobrovský
vyslovil se o písni — podle Tacita jmenuje ji ,Taboritarum barditum* — 21. kvtna
1789 píteli Durychovi: ,bíte, zabité, žádného neživte, spirat audaciam fanaticorum et

furorem. Placet tamen mihi aestrum poeticum, styli elegantia, animi fervor et aha,

quae tibi erte quoque placebun. A týž zájem prozrazuje, teba stízlivji, také ,Ge-

schichte' vzpomínajíc eských list Zižkových — list Domažlickým Dobrovský otiskl

na konci ,Geschichte* z r. 1818 — i jeho vojenského ádu, ,i spíše Zižkovy i jeho

stoupenc výzvy k svaté válce pro Zákon boží', jak dokládá v ,Geschichte' 1818,

a posléze i táborské písn, jež ,dýše docela jejich enthusiasticko-váleným, t. j.

krutým duchem' (1792).

Nebyl to tudíž jen zájem historika, jenž Dobrovského nutil, aby opt a opt se

pídil po hussitikách, jak o tom vypravuje jeho Magazin III., jenž v ,Bibliothekarische

Nachrichten' podává z vídeské dvorní knihovny seznam latinských rukopis obsahu
hlavn husitského, dále jeho lišty na p. Ribayovi o sborníku jennském a zvlášt

listy Zlobickému a Bandtkemu. Podle listu Zlobickému z 15. dubna 1796 Dobrovský
chtl se ucházeti o místo v Krakov ,wegen der Bibliothek und propter hussitica

ibidem'. Ješt v list Bandtkemu z 20. záí 1826 Dobrovský litoval, že pro horeku
nemohl pijeti do Krakova, ježto chtl si tam prohlédnouti hussitica a to pilnji,

než mohl r. 1792.

Voigt, Pelcel, Dobrovský šíili a prohlubovali pochopení i sympatie k Husovi a

k husitství hlavn svými spisy. Jinou cestou, ale nemén psobivou, bral se k témuž
cíli osvícenec a vlastenec Jan Jeník z Bratíc: zájem o Husa a husitství budil, šíil

a prohluboval svými spoleenskými styky s vyššími kruhy pražskými a svými ,Zápisky\

sice netištnými, ale mnoho ítanými a opisovanými.

V intelligenci josefínské sotva bychom našli velejšího ctitele Husa a husitství, než

byl Jeník. Dostalo se mu za to až názvu ,táborita*. Již první listy svých .Pamtí' vnoval
památce M. Jana, ,echa ueného, výmluvného, hluboce smejšlejícího, mravného a po-

božného knze . .
.' ,prvního reformátora církve'. Jeník rozhodn hájí vlastenecké

horlivosti Husovy: ,A kdo se opováží — poznamenal o úasti Husov pi exodu Nmc
z Prahy — milovníka své vlasti proto, že milovník své vlasti jest, odsouditi?' Proces

Husv i jeho upálení obšírn a s velými sympatiemi vypsal, pipojiv i glejt Zikmundv
a psaní šlechty eské ke sboru Kostnickému. S pietou Jeník sbíral zprávy o uctívání

Husov doma i v cizin, shromaždoval a opisoval písn a modlitby na Husa i Jeronýma

a Husovy spisy (zejména,Provázek típramenný'z tisku z r. 1545) i všeliké jiné památky,

jako pamtní peníze — ieden ml ve vlastní sbírce — nápisy na zvonech a kališích,

peeti, obrazy Husovy, kostnické památnosti atd. Zvlášt zajímala Jeníka .vznešená'

kaple Betlémská: podal vyobrazení kaple i jejích náhrobních kamen a nápis, opsal
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fundací na ni uinnou a s rozhorlením vypravoval o jejím rozboeni 15. srpna 1786,

jež stalo Se s velikým nákem Pražan a proti vli Josefov.
Z husit imponoval Jeníkovi vlastenci nejvíce Zižka a Jií z Podbrad. Se zvláštním

zájmem vypravuje vše, co s Zižkou souvisí: o hrobu .tohoto udatného, nikdy pemože-
ného vdce' v áslavi; o bubnu ze Zižkovy kže (podle listu Voltairova a Friedrichova);

opisuje epitaf jeho, ba i .Vojenské neb válení artikule udatným Táboritm pede-
psané'. A stejným oblíbencem Jeníkovým jest i Jií z Podbrad, .nejvýbornjší, nejlepší

a nade všecko nejvzácnjší z král eských, šastný vítzitel a bojovník nepemožený'.
Voigt, Pelcel, Dobrovský a Jeník — to vyvrcholení sympatií a historických názor

o Husovi i husitství v dob osvícenské. Ostatní buditelé historikové, Procházka, Pubika,
Cornova, prese všecko své osvícenství a vlastenectví nedosahují již té historické hloubky
ani citové velosti, ba prozrazují reakci více mén zejmou, návrat k tradicím proti-

reformaním, místy i obranu tchto tradic namíenou proti své dob.
Osvícenskými historiky byla oživena a oištna památka Husova i husitství mezi

intelligencí v Cechách. Z kruh tchto šíí se zájem, sympatie i hlubší pochopení také

do vrstev spodních, lidových.

Zejména
památka národního hrdiny Zižky byla hodn živá a osvžována zvlášt za krvavých

bouí selských. Také husitské i bratrské knihy, chované prese vše nebezpeí od tajných

nekatolík, i špalíkové knížky, podloudn dovážené z exulantských tiskáren, živily

tradice husitské a bratrské. ,Každý Cech — povdl z vlastní zkušenosti Pelcel v Pa-

mtech — jenž ítá jen eské knihy a zná djiny své vlasti, jest trochu husitou; i n-
které faráe jsem znal, kteí Husa nezatracovali.' V tchto kruzích pamt Husovu
a husitství nebylo potebí kísit, leda uvolnit a prohloubit. Uvolnní vykonalo josefinství

památným toleranním patentem a josefínskou svobodou censury. Prohloubení dostavo-

valo se znenáhla obrozující se literaturou eskou, jež navázala zase spojení mezi
intelligencí a lidem a památku Husovu i husitství oživovala i ve vrstvách, kde byla

zapomenuta.

Je zajímavo, že mezi touto intelligencí, šíící zájem a pochopení pro Husa i pro

husitství, byli dlouho i vlastenetí knží: Ant. Jar. Puchmajer (óda na Zižku), Vojt.

Nejedlý, Ant. Marek, Jos. Kamarýt a j. ,Drahá, vná památko a slávo, Huse! pro

pravdu umuený! Shlédni dol s nebes okem outrpnosti na soudy vlasti své! Hle,

jak po tolika stoletích ješt žijí tyrannovél — psal Kamarýt 20. února 1820 Celakov-

skému. Po takových slovech z úst katolického knze nepekvapují pak nadšené sym-
patie spisovatel laik: V. Hanky, jenž slaví Husa i Jeronýma epigramy a prvý v nové
dob vydává Husovu .Dcerku', a to nejen ,pro výbornou jadrnost jazyka a obratnou

upiatost slohu, ale i pro vznešenost utšeného obsahu'; Fr. Lad. Celakovského, jenž

tajné tení Husovy Postilly již na filosofii budjovické pykal vylouením (1819), po-

zdji napsal báse o Prokopovi Holém a v listech pátelm vroucn vzpomínal .ne-

vinného Husa'; Jos. Kaj. Tyla, jenž Husovi vnoval svou povídku .Dekret Kutnohor-
ský' i drama ,Jan Hus'; Jana Eraz. Vocela, jenž Husa i husitství opval v ,Mei a

kalichu' i v .Labyrintu slávy' atd.

Vi tomuto nadšení starší i mladší generace buditelské až pekvapuje zpsob,
jakým o Husovi a husitství v .Historii literatury eské' psal JosefJungmann. Vysvtliti

jest tím, že Jungmann, jako asto v Historii, tak i ve statích o Husovi a husitství

podal mechanický ohlas názor svých hlavních pramen: Fr. Faustina Procházky, Fr.

M. Pelcla a Dobrovského, nesjednotiv jich organicky. Tím povstala pestrá sms názor
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dosti rzných, místy až protichdných, proniknutá zárove nechutí osvícence k nábožen-
ským sporm, jež umlujíc i národní velost, u Jungmanna jindy tak mocn a význan
prorážející, píše o Husovi i husitství tém s odporem nebo aspo s politováním a

v tomto smyslu zabarvuje a mírní i to, co pejímá z Dobrovského, a to nejen ve

vydání prvém (z r. 1825), nýbrž i v druhém (z r. 1848 n.), kam stati ty pejaty po
vtšin mechanicky a beze zmny.
Dojmem tím psobí již Jungmannova struná, prázdná slova, jimiž vysvtluje vznik

Husova konfliktu s církví: ,Zbynk Zajíc, arcibiskup pražský, naklonn byl papeži

ehoovi; vysoká škola (pražská) kardinálm. Rozmrzelý arcibiskup vyhlásil Husa
rektora s universitou za odtržence a zapovdl jemu mši a kázání. Hus rozhnvaný
kázal proti papeži i arcibiskupu, a nkteré Wiklefové propovdí zastával' ... A jinde:

Jedna z hlavních píin, pro kterou se echové tak voln od ímské církve od-

trhovali, byla dle Pelclova domyslu e latinská v liturgii . .
.' Pro hluboké mravní

a náboženské pohnutky a cíle husitství osvícenec Jungmann nemá tudíž nejmenšího

pochopení, aspo ani slovem jich nevzpomíná, ledaže v abecedním seznamu spisovatel

jaksi na omluvu pipomíná, že ,Hus sem toliko co literator náleží'.

A táž nechut osvícence iší také z nástinu ,osvícení', jenž až pekvapuje svou

struností i odmítavým tónem, zvlášt pirovnáme-li jej k velým slovm, jimiž cha-

; akterisována doba Karlova. Proti skvlé dob této husitství znaí Jungmannovi veliký

úpadek kulturní, ba husitství pipisuje vinu koneného pádu eského jazyka a národ-

nosti; ,eská strana, zvlášt po vysthování nmeckých student, panující uinna, ale

i spolu vypukl onen divoký boj o národnost eskou, s kterým spojil se boj o nábožen-

ství . . . Odtud pošlo, že od té doby eský jazyk se zvlí v náboženství takoka vznikal,

klesal i konen padl' (str. 39). Nepekvapuje pak, když Jungmann dob od roku
1409—1419, tak epochální v eských djinách kulturních, vnoval všeho všudy 11

ádk. A jakých ádk: ,S poátku XV. století takoka celý národ eský oddal se

umní bohoslovnímu. Jen biblí a o biblí teno a psáno . . . Ale pepiatost toho uení
pomátla echm rozumy, takže vejdouce v roztržky o náboženství sebe vespolek a

vlast dlouhým asem hubili. Na universit ueno obyejnému tehdáž hloubání v logice

a metaysice, sváeno se o malichernosti . . . Málo která hlava probrala se z kalu škol-

ního bez potracení pirozeného rozumu'. A stejn Jungmann soudí také o období

z let 1419—1471: ,Národ eský byv za Karla tak znamenitý a slavný, pod Václavem
vážnost tratiti poal; po smrti pak jeho v šálenství upadl, jakého historie málo pí-
klad udává. Nejprve jako hlavnikou pojati vidli na nebi znamení, krvavé a ohnivé

kíže a krvavé dešt. Jako hladoví vlci na sebe vespolek udeivše plenili a hubili se

ohnm a meem. Vdcové jejich byli nazvíce bohomluvci, kteí celý lid poteštili. Tím
toliko vojenské umní vznikalo. Cepy, pokojný nástroj, v náiní ukrutné vojny obrá-

ceny. Cepem sedlák eský v jedné minut osmmecítma i tidceti ran vznesl, pokaždé
nepítele bucT zabiv bud omráiv . . . echové toho vku byli k hrze všem národm,
ale pro své novoty v náboženství spolu v ošklivosti takové, že je vbec za nejhorší

národ na celém svt dlouhý as jmíno . .
.' Píkrý tento tón vysvtlíme si snadno tím,

že Jungmann celou tuto charakteristiku pejal z Procházkova .Commentaria', tolik ješt

ovládaného pedsudky protireformaními.

Velejším a také spravedlivjším k Husovi a k husitství Jungmann se stává teprve

v nástinu stavu jazyka eského, kde pidržuje se Dobrovského. Teprve tu dostává se

chvály Husovi, jen/ .reformátorem v jazyku a literatue tak dobe jako v náboženství

slouti mže' a spolu s Rokycanou oznaen tu již jako .nejvtši mistr toho vku'
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(str. 73 a 80). A stejn vynášeni i stoupenci jeho, že lidu obecnému všecko v známost
schváln uvodíce, netoliko Wiklefovy spisy, ale zvlášt biblí do eštiny piln peklá-
dali a rozšiovali (str. 73), že šíili eštinu ve spisech, obadech atd., takže eskému
jazyku toho vku pednost dána (str. 74) atd. Také Jednotu, pro niž ve stati o osvícení

Jungmann nemá vlídnjšího slova (str. 67), charakterisuje nyní píznivji.

Na štstí temný, až protireformaní obraz Husa i husitství v Jungmannov , Historii'

zstal bez ohlasu. Piinili se o to zejména Jungmannovi pátelé, básník Jan Kollár,

literární historik PavelJos. Šafaík, žurnalista Karel Havlíek a zvlášt historik Fr.

Palacký, kteí oistivše památku Husovu i husitství ode všeho, ím porušila ji proti-

reformace, vrátili nám Husa i husitství v plné jeho ryzosti a významu.
Safaíka evangelíka, jenž znal rodinnou tradici o exulantském pvodu svého rodu,

husitism poutal od mládí, vyplnného etbou bible Kralické. Již v len zajímal se

o tamní husitský kodex, jejž si excerpoval (viz list Palackému z 22. dubna 1817); ze

stoupenc Husových ím dále tím více zamstnávala jej Jednota a zvlášt poslední

její biskup Komenský. Zájem ten obráží se zejména v jeho ,Geschichte der slavischen

Sprache und Literatur' (1826). Šafaík ovšem jen strun tu charakterisuje Husa i hu-

sitství, ale kolik velosti a porozumní dýše z tchto slov, zvlášt pirovnáváme-li je

k Jungmannov Historii, jež téže doby vydána: ,Husitismem zaalo v Cechách svítati,

když ješt v celé Evrop a zvlášt v Nmecku bylo tma . . . Jím poíná se nová éra

eského národního života a národní literatury. Hus byl prvým bojovníkem za nábožen-

skou svobodu svdomí, s Jeronýmem jsou pedními duševními repraesentanty národa.

A nemenší jsou jejich zásluhy o jazyk, k nmuž všickni husité i Táboi lnuli velou
láskou

4

. Takové názory byly tém epochální v djinách naší literární historie. A se

stejnou velostí Šafaík vzpomíná také pozdního výkvtu husitství, Jednoty bratrské.

Bratí jsou mu vlastními tvrci a pedstaviteli zlatého vku eské ei, Kralická bible

a Komenský výkvtem tisícletého vývoje eské ei i literatury. Chápeme pak, co

Safaíka do posledních let vábilo k Jednot i k jejímu duchovnímu otci Chelickému,
jemuž vnoval zajímavou studii (v CCM 1874);

Šafaíkova veíá slova o Husovi a husitství zstala obmezena na neetné tenáe
jeho nmecké ,Geschichte*. Tím hloubji, zejména ve vrstvách lidových, psobil po
té stránce Havlíek.
K Husovi a husitství vedle literárních vliv domácích — piln ítal Pelcla a d-

vrn se sblížil s Palackým — i cizích — v listech z Ruska vzpomíná s pochvalou

smlých pednášek Bodjanského — vedla Havlíka celá ada okolností. Bylo to pede-
vším jeho hluboce založené náboženské cítní a smýšlení, jež v mládí pudilo no do
semináe. Voltaire zvítzil v nm sice nad vírou, ale ne nad náboženstvím ; otázka

náboženská zstala Havlíkovi navždy z hlavních otázek životních. K Husovi a k hu-

sitství vedlo dále Havlíka, ctitele Voltairova, Rousseauova, Lessingova, Herderova
a Kantova, jako naše osvícence XVIII. století, jeho smýšlení osvícenské a souvislé s ním

pesvdení o nutnosti náboženské snášelivosti: náboženství jest .nejvznešenjší ddictví

lovka, jež nedá se vnutit ani vynutit*.
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A ješt
snad více imponovala Havlíkovi charakterní stránka Husa reformátora. Havlíek asto
ukazuje, že ,není moudré, není muže dstojné, ba ani opravdov prospšné, upouštti
v dobách nepíznivých, v dobách pronásledování od ásti svého pesvdení*. Jindy
píše o lidech, ,o nichžto praví písmo, že nejsou živi pouhým chlebem, jimž pesvdení
dodává zmužilosti, aby opení o zásady pravé a spravedlivé vzdorovali mocnjším
nepátelm, nedbajíce mnoho na jejich libovolnou pomstu, starajíce se více o své uení
než o své osoby*. A takovým ideálem charakteru jevil se mu Hus, jenž pro pesvdení
dovedl trpt, ba podstoupil i smrt. Pidejme k tomu hluboké národní vdomí Havlíkovo
a dobu, o níž povdl Šafaík: ,Hus ne nominetur quidem aut uratur denno!*a po-
chopíme velý, takka pokrevní pomr Havlíkv k ,našemu osvícenému a svobodo-
myslnému krajanu* Husovi, jehož i Jeronýmv obraz zdobil vždy Havlíkovo obydlí.

Krásným projevem této vážnosti jest lánek ,Mistr Jan Hus* ve Slovanu 1850
a obrana Husova v Epištolách Kutnohorských proti tradicím jesuitské protireformace,

jež prý až posud všelikým spsobem hledla pokaliti u našeho lidu jméno a památku
Husovu, až se jí podailo, že muž ten, jenž umel pro svj národ a svobodu a kterého

ctí vzdlanci všech národ, práv u svého vlastního lidu, pro který tak mnoho uinil

a petrpl, v nevážnosti byl, že se jméno jeho od nevdomé sprostoty jen s jakousi

ošklivostí co jméno njakého zlosyna, kacíe a nepítele božího vyslovovalo. A z téže

vážnosti vyplynula velá slova, jimiž Husa doporuil eskému lidu: ,Nám, kteí se

snažíme o spravedlivost a svobodu jak duchovní tak i svtskou, kteí chceme pravé

a isté, lovka ušlechfující náboženství a poctivou dle vle lidu a k blahu lidu

zaízenou vládu, nám velice na tom záležeti musí, aby se lidu strany tohoto velikého

muže, kterého nám všichni vzdlaní a již svobodní národové závidí, oi otevely,

aby náš celý národ v mistru Janu Husovi poznal zase svého nejvrnjšího pítele

a otce, jenž lásku svou k národu eskému a k pravd s nejvtší lidskou cenou, se

svým životem, zaplatil. Jako takového ctili jej naši pedkové pes 200 let, a jen zase

dvoustoletá duchovní a svtská despotie mohla tuto zakoennou a zaslouženou úctu

zniiti. S asem svobody navrátiž se zase stará úcta. Obraz mistra Jana neml by
v žádném obydlí pravého echa chybti, a každý pedstaviž jej mládeži co píklad
hodnjší k následování, co pravého ctitele Boha a pítele lidu. Nehledíte mnoho na

zlostné ei zaslepených a zaslepenc, kteí vám snad budou Husa dle obyeje z ab-

solutních as malovati co kacíe: Bh jest svdek, že by to jinak stálo s katolickou

vírou, kdyby byl každý tak hodný katolík, jako byl Jan Hus! On sice uil, že má
knžstvo odíci se zbytených statk, kázal proti jejich hrdosti, ctižádosti, lakomství,

urputnosti, obžerství atd., prohlásil vybírání plat za udlování svátostí za kacíství,

uil, že máme poslouchati více Boha než lidí, a zaplatil to své nebezpené uení
smrtí. Kdo jej proto tupiti chce, budiž tak, tuším ale, že nás bude více, kteí jej

budeme za to ctíti.'

A stejn Havlíek soudil také o Husových stoupencích, zejména o ,bratru Zižkovi.*

,Proto se nestydím — píše jednou — že mne odprcové nazývají husitou, an naši

husitští pedkové v mnohých vcech velmi rozumn a poctiv smýšleli, a budeme-li

se jen jejich chyb vystíhati, zasluhují zajisté dobré jejich stránky našeho následování.
4

Chybami mínil Havlíek v duchu osvícenství asi nesvornost a fanatismus husitství.
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Ale vlastenec dobe vystihl i národní význam husitských válek: ,Smažte husitskou

válku z listv naší historie, i shasne sláva eského národa. Ta jediná vyváží vše.'

Co žurnalista Havlíek spíše vycítil a strun, populárn vyslovil pro eský lid,

skoro v téže dob pro celý národ eský, ba pro vzdlaný svt vbec, vdecky
a s obrovským aparátem historickým i filosofickým široce dovodil a pesn formu-

loval ve tetím díle svých ,Djin' historik Palacký.

Pocházeje z rodu, jenž i za nejtužší persekuce století XVIII. uchoval si živé tradice

bratrské, a vychován byv etbou Kralické bible, Palacký takka od d tství poután

byl k husitství. Neuvdomlý zájem ten se ujasnil a prohloubil uvdomním národním,

probuzeným r. 1818, a souvislým s ním zanícením pro djiny eské. Husitství, v nmž
vlastenec, zanícený Klopstockem, Schillerem, Kantem a Herderem, musil spatovati

takka ideální dobu djin eských, vtlení svých ideál vlasti, cnosti a svobody, již tehdy

nadchlo Palackého k plánu veliké tragedie o Husovi, jež však nebyla nikdy napsána.

A tento zájem vlastence a idealisty ješt prohloubilo studium djin eských, jež

Palackého záhy vedlo k etb L/Enfantovy historie husitství a historických spis
Ludenových, jež o husitství psaly s živou úastí a s obdivem. ,Aspo Husitstvo —
psal Palacký 1822 píteli Kollárovi — budu-li živ, jist popíši. Jest se emu hnvati,

jak málo se té slavné krajanov našich zdoby doma i venku šetí.'

Nadšení toto, ale zárove také hlubší pojetí a velou apologii Husa i husitství,

ovšem v duchu rozpravy hlavn po stránce národní a literární, tlumoila již rozprava

,An- und Aussichten der bóhmischen Sprache und Literatur', napsaná téhož roku:

,Za Husa posavadní strany národní — eská a nmecká — staly se také stranami

náboženskými a vypukly veliké boje, když Kostnický snm uznal za dobré, smlost
obou vdc eské strany potrestati hranicí; husitské války pod nepemoženým Zižkou

nebyly jen náboženské, nýbrž i národní.' Osud ostatních Slovan v Nmecku, jež n-
mecká ozbrojená moc, provázená osadníky a missionái, bud vyhubila neb ponmila,
jest Palackému dokladem, že tato národní horlivost nesmí býti považována za pe-
hnanou a fanatickou. ,A byla-li žárlivost na vlastní národnost zloinem v onch temných
dobách, kdo sml by se opovážiti v našem osvíceném vku zvednouti první kámen na

ony provinilce?' Taková slova o husitství a pro husitství nepromluvil u nás dotud nikdo.

A nemén zajímavé jest také pojetí husitství jako hnutí v podstat národního. Palacký

tomuto pojetí zstal vren až do let šedesátých, do konfliktu s Hóflerem.

S téhož hlediska Palacký tehdy vele ocenil také literární a jazykový význam
Husv. Pejímaje vtšinu zpráv z Dobrovského ,Geschichte', Palacký rozvádí je a

vkládá do svých slov tolik ohn a nadšení, jako snad nikde jinde v celé rozprav:

Jan Hus tvoí v djinách eské ei ješt více epochu, než Luther v djinách ei
nmecké. Byt i vlastenec sebe více litoval rozmanitých nehod, které jeho opravné

dílo uvalilo na Cechy: pro e mateskou mlo následky velmi utšené. Hus ve svých

kázáních mocn rozplamenil horlivost i . . . pro svoji národnost.' Byla to ,snad pouze
Husova zásluha, že se ve vcech náboženství užívalo výlun jazyka mateského.
Hus založil pravopis eský, s malými výminkami až dosud platný; doporuoval svým
pivržencm pilné tení bible; napsal a rozšíil mnohá theologická díla mezi li.
A týmž tónem Palacký vynáší také zásluhy stoupenc Husových o vzrst eského

sebevdomí i jazyka: .Nikdy horlivost eských stav pro jejich jazyk nepovznesla se

výše, než ve válkách husitských a po nich. Nedosti na tom, že množství Nmc
opustilo zemi; chtli také, aby nikdo v jich zemi neml koruny, kdo by nebyl oddán
jich ei a národnosti.' Zikmund snažil se posléze mysli proti sob rozhoené ukrotiti



prohlášením, ,že si klade za est, že sám jest ech a že mezi echy se narodil' . . .

.Jiímu Podbradskému krom jeho skvlých schopností velitelských a panovnicích
opatila korunu hlavn jeho národní horlivost.'

O literárních památkách husitství Palacký zmiuje se co nejstrunji, pesto již zde
proniká jeho nechut ke spism theologickým a polemickým, o nichž mlí naprosto.

I tuto nechut Palacký uchoval si navždy.

Nová epocha ve vývoji Palackého studií husitských poíná se píchodem do Prahy

(1823), kam Palacký podle vlastního piznání pišel, aby tu po dv léta studoval pra-

meny k djinám husitství. Vskutku pi svém badání archivním, poínajícím již r. 1824,

hledl pedevším k dob husitské, a se jí neobmezoval. Zejména Tebo, kde tehdy

poprvé pracoval, pivádla jej bohatstvím husitik až v úžas. Výmluvným dokladem
toho jsou hojné vtší i menší lánky, zejména v eském i nmeckém Musejníku (od

r. 1827) a ve spisech Král. es. Spolenosti Nauk, v nichž Palacký podával veej-

nosti ovoce svých studií: ,Václav, Havel a Tábor ili rozmlouvání o Cechách r. 1424'

(1831), ,Bóhmische Sprache und Literatur' a ,Bóhmische Literatur* (obé z r. 1831),

.Skizze einer allgemeinen Kulturgeschichte Bóhme
v
ns' (1831) a zvlášt ,Staí letopisové

eští' (1829) i dva krásné lánky o Komenském: ,Zivot J. A. Komenského' (1829) a n-
mecká rozprava ,0 J. A. Komenském a jeho spisech* (1829), v nichž Palacký se za-

níceným enthusiasmem jednak oistil památku Komenského od pomluv ,nerozumné
závisti i nenávisti, nevdomosti i zlomyslnosti,' jednak, a to po prvé v naší literatue,

se vzácným porozumním nastínil, hlavn na základ vlastních jeho spis, vrný obraz

Komenského lovka, spisovatele i uence v celém jeho historickém významu a vrátil

nám tak Komenského i jeho veliké myšlenky, zejména didaktické.

Vzpomínáme-li, že Palacký byl vlastn prvním historikem, jenž odborný zetel

obracel k dob husitské, nepekvapí nás, když pes toto pilné studium v archivech

a v knihovnách i jeho známost pramen husitských až do let 40tých zstávala hodn
kusá. V zajímavém lánku ,Skizze einer allgemeinen Kulturgeschichte Bóhmens' (1831)
neznal ješt ani Chelického a slavná ,Wiirdigung* jest neúplná práv v pramenech
husitských, kde Palacký neví ješt ani o Kronice Táborské. Nedostatk tch nebyl si

nikdo lépe vdom než Palacký. Proto od let tyicátých, kdy pomalu blížil se k husitství

i ve zpracování své ,Geschichte', Palacký zabral se s novým úsilím do studia pramen
husitství nejen doma, nýbrž po celé Evrop, a to do studia tak podrobného a roz-

sáhlého, že se o nm potud eské historiografii ani nezdálo. O hloubce tchto studií

svdí etné literární práce doby té: eské pojednání .Pedchdcové husitství v Ce-

chách* (z r. 1842), ,Archiv eský' (od r. 1840—6 IV díly), pední náš pramen pro

djiny XV. století a hlavn husitství, a zejména tetí díl ,Geschichte' (1845), v nmž
Palacký poprvé v takové obšírnosti historicky zpracoval výsledky svých mnohaletých

studií o Husovi i husitství. Censura, jež potlaila lánek o pedchdcích husitství,

zanechala ovšem i v ,Geschichte* své osudné stopy. Proto Palacký tím více usiloval

užíti nenadálé svobody tisku (od r. 1848) v novém zpracování III. dílu ,Djin', tehdy

již esky vycházejících, a podailo se mu vskutku vydati na podzim 1850 svazek

první, po roce svazek druhý (do r. 1439).
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Konstantin Hófler, professor historie na pražské universit, ve spisech .Geschicht-

schreiber der husitischen Bewegung in Bóhmen' (ve Vídni 1856—66) a .Magister

Johannes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag
1409' (v Praze 1864) postavil se nejrozhodnjším zpsobem proti Palackého histo-

rickému líení a hodnocení husitství; s hlediska nmeckého chauvinisty a klerikála od-

soudil je naprosto, zejména po stránce ethické a národní. Palacký, jenž tolik si zakládal

na historické objektivnosti a nestrannosti svých Djin, hluboce rozrušen tímto útokem
nejen proti sob, ale více ješt proti národu eskému a jeho djinám, odpovdl krás-

ným spiskem Die Geschichte des Hussitenthums und Professor Constantin Hófler (1868).

Tón i obsah spisu dokázal pln pravdu piznání Palackého, že tento boj svedl v zájmu
historické pravdy, spravedlnosti k nebožtíkm, oištní djin eských a obrany národ-

nosti eské. Jest to zejména mužná obrana Husa a husitství — bylf Hóler Palac-

kému takka hlavním pedstavitelem antihusitismu v historické literatue.

Boj s Hóflerem ml však i jiné významné následky. Již r. 1869 Palacký vydal

.krásnou' knihu Documenta Mag. Joannis Hus vitam, doctrinam, causám in Constanti-

ensi concilio actam et controversias de religione in Bohemica annis 1403— 1418 motus
illustrantia, dosud nepedstiženou sbírku nejdležitjších pramen života a pe Husovy,
shledanou s obdivuhodnou pílí a pietou tém za plstoletí v celé Evrop a vydanou
se vzácnou dkladností v roce ptistoleté památky narození Husova. V letech pak
1870—72 Palacký podal, a to jen esky, nové, dávno slibované zpracování husitství

v III. díle svých ,Djin' (o tech svazcích), v nmž vyložil svj poslední a definitivní

soud o Husovi a husitství v patrné protiv k názorm Hólerovým.
Palackého historický obraz Husa a husitství jest z nejkrásnjších partií „Djin".

Široký základ pvodních pramen, jež Palacký po vtšin sám sebral po celé Evrop,
duch kritický a filosofický, umlecká forma, známé pednosti celého díla, zvýšeny

tu ješt enthusiasmem k veliké postav Husov, jejíž obraz jest hluboce procítn a

umlecky, takka kongeniáln nakreslen. Prešpurský sen mladého Palackého, dychtí-

cího dáti národu historii jeho, napsanou
,
podle ideálu historického umní', nesplnn

nikde krásnji.

Ve své filosofii djin Palacký, jak známo, vychází od ,vného zákona pírodního',

zákona polarity neboli dvojitých sil, v jejichž vzájemném zápolení, pronikání a smi-

ování záleží všechen vývoj pírodní i djinný. Hlavní takovou polaritu v eských
djinách Palacký vidl v ^ustaviném stýkání a potýkání se slovanství s ímanstvím
a nmectvím', jejichž vzájemný pomr pedstavuje mu hlavní obsah a základní rys

djinstva esko-moravského. V duchu této filosofie Palacký vykládal i husitství; ale

v rzných dobách výklad svj rzn formuloval. Až do polemiky s Hóflerem kladl

hlavní draz na národní zápas s nmectvím. Tak ješt ve .Struném pehledu djin
eských doby starší' (z r. 1861) Palacký mluví o husitství jako o dob,

,
povstalé

pvodn odporem proti nmení, a lišící se ode všech ostatních pimšováním do
života národního a panováním v nm živlu jiného, náboženského totiž*. A jinde

v témž lánku píše: .Nejpamátnjším úkazem (povkého zápasu mezi slovanstvím

a nmectvím) byly nepokoje husitské, v nichžto staroslovanská demokratie jala se

i brannou rukou dobývati zase ztraceného pole svého. To, co v prvovkých zá-

sadách kesanských bylo srodného s duchem pvodn slovanským (bratrství všech

pravovrných a rovnost ped bohem i ped zákonem), napomáhalo znamenit i po-

átku i vzrstu a moci sekt husitských, zejména Táborv a Sirotkv, bojovavších,

jak sami pravili, netoliko pro víru, ale i pro národnost slovanskou. Byl to v jistém
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Živnostenská banka
v Praze.

Centrála v Praze, na Píkop 30.

Akciový kapitál K 80,000.000. Telefon c. 225, 3837 a j.

Reservní a pojistné fondy pes K 25,000.000.

23 filiálek.

Provádí veškeré obchody ban-
kovní, pronajímá safes (bezpe-

nostní schránky).

Smnárna
kupuje a prodává cizí bankovky,

zlaté a stíbrné mince, výplaty a cheky
na Nmecko, jakož i na místa

v neutrálních státech,

losy a jiné cenné papíry,

obstarává výplatu kuponu a tažených

efekt, pojišfuje slosovatelné papíry;

promesy ku všem tahm
a t. d.

v

Ctte tyto spisy:
J. A. Komenský: Krátké djiny církve
slovanské. Pel. Dr. Bidlo. Sniž. cena
K 120.

J. A. Komenský: Hag-geus redivivus.
Upr. Jos. Muller. Sniž. cena K 160.

Rád církevní Jednoty bratí es-
kých. Cena K 3'—

.

P. Cbelcický : P o s t i 1 1 a. Upr. E. Smetánka.
Dva díly. SníŽ. cena K 12'

Dr. J. Reinke: Pírodní vda a nábo-
ženství. Pel. J. S. Cena K — ".

G. M. Grant: Náboženství svtová.
PeJ. F. Žilka. Cena K 240.

.ilka: Jan Kalvín. Cena K 2—.
H. ze Soden: Žil Ježíš? Pel. J. Š.

Cena K -50.
P. cký: Sit víry. Upr. E. Smetánka.
Cena K 6'—

.

Dr. R O starém zákon

ty tyto vyily [láMadem

Comenia v Praze
rdnati v kafdéra knihkupc

Nakladatelství Jos. R. Vilímka v Praze
vydalo následující

SpisyM.JanaHusi.
Spis sebraných

svazek 1. brož. K 5
-40 svazek IV. brož. K 4*

—

svazek II. „ „ 5'

—

svazek V. „ „ 7"50

svazek III. „ „ 8*— svazek VI. „ „ 460
Obsahem sv. VI. je „Postili a" pevedená v novou
eštinu Dr. V. Flaišhansem. - Druhé vydáni.
— Vázané svazky Husových spis o K 220 vice. —

••••

Mimo to jsme vydali:

M. Jan Hus: Proti Nmcm cizozemcm. Peložil
Dr. V. Flajšhans. K —'60.

M. Jana Husi „Postilla". S etnými barevnými obrazy
L Nováka. K 780.

• •••

O Husovi u nás vyšlo:
Mistr Jan Hus. Napsal Dr. V. Flajšhans. 2. vyd.

Illustrov. K 8—, váz. K 10—.
Husova itrnka. Napsal Jos. Klika. K 120, váz. K 260.

Mistr Jan Hus. Napsal univ. prof. K. Krofta. (Vyšlo
jako sv. 37/38 za úastí Osvtového Svazu vyd. sbírky

„Za vzdláním"). Za 60 h.
••••

Významný obraz V. Olivy: Mistr Jan Hus. Na plátn
a zaski. v nádher, rámci K 15'—, nezarám. K 5"—

.

Všechny tyto publikace lze koupiti v každém
knihkupectví.

Pedplate si asopis

eská Revue
msíník Národní strany svobodomyslné
vnovaný veejným otázkám. Vydavatel

a odpovdný redaktor Dr. Zd. Tobolka.

„eská Revue" jest vydávána nákladem
Národní strany svobodomyslné.
Vychází vždy 1. pátek v msíci v sešitech

nejmén 4archových.

Pedplatné i s poštovným iní za rok K 10'—

,

na pl léta K 5'—.

Odbratelem pestává býti pouze ten, kdo
koresp. lístkem nebo dopisem oznámí, že si

nepeje zasílání „eské Revue'1

. Pouhé vrá-

Jednotlivý sešit „eské
Revue" stojí K íslo pošt. spoitelny

92.964.

Kxpedice „eské Revue" jest v Praze -II.,

Mariánská ul íslo telefonu

ilky redakní bu
Vinohrady, I va . 57. Rukopisy



eský tená, spolek ku vydávání a šíení pouné i krásné etby,
vydává v Vil. roníku pro své leny na míst 6—8 knížek velkou dvoudílnou publikaci : „Mistr

Jan Hus v život a památkách eského lidu". — Toto dílo, jakož i všechny knížky dívjších
roník mže koupiti i ten, kdo není lenem spolku. Pihlášky k odbirání knih pijímá administrace

eského tenáe, Praha II., Mariánská ul. 3.

Pihlášky len eského tenáe pijímají funkcionái spolkoví pedseda Frant. Táborský, editel Vyšší díví ikoly.

Praha III., p. 602; námstek pedsedv: dr. Bohumil Nmec, universitní profesor, Smíchov p. 1138; jednáte

Sisová, žurnalistka. Král. Vinohrady, na Smetance 6; pokladník: B. Koí, editel admin. ..Nár. List". Praha, Mariánská 3.

eský tená vedle len tená (odbratel) má leny: 1. zakládající, kteí složí najednou nejmén 100 K; 2. inné,
kteí platí roního píspvku 20 K; 3. skutené, kteí platí ron 10 K; 4. pispívajici, kteí plat i letos 6 K. Vši

lenové, zaplativší píspvky, mají práva vytená § 9. stanov spolkových a obdrží sbírku knih es. tenáe zdarma

Roník 1.: 1. 3. a í>. svazek: Denník MUDra. Ed. Grégra. S pedmluvou dra. Z. V. Tobolky. Za K 1'20. — 2. sv.

:

B. Bjórnson: Setník Montana. Za K — '40. — 4. sv.: R. Dmowski: Nmecko, Rusko a poltká otázka Za K — '40

6. svazek: Dr. D. Panýrek: Den co clen, rok co rok. Za K — '40.

Roník 11.: 1. a 2. svazek: Dr. I. V. Daneš: Bosna a Hercegovina. S mapkou a 8 tabulkami. Z* K T— .

—
4. sv.: Tréval Viola: Právo ideálu. Román za K 1'— . — 5. svazek: Dr. Alfred M. Mayer: Boj o Pozna. Za

K —'40. — 6. svazek: W. Reymont: Boue o Jiné povídky. Za K — '40.

Roník III. 1. a 2. av.: Karel Kramá. Napsali Dr. V. Škarda, M. Sisová, Dr. K. Hoch, Dr. K. Franzl, JUC. F
SUšek a I. St. Hevera. Za K 1—. — 3. svazek: H. Malíova: Malé píbhy. Za K - '40. — 4. a 5. tvazek: Tereza

Nováková: Dojmy a kresby z cest. Za K 1'— . — 6. svazek: H. G. Wells: Sen vá!ky. Za K — '40.

Roník IV.: 1. svazek: Karel Adámek: Z osmnáctého veku. I. díl. Za K —'50. — 2. sv.: Karel Leger: Dvé povi
Za K —*50. — 3. svazek: B. Viková-Kuntická: Dál- Za K — '50. — 4. sv.: Karel Adámek: Z osmnáctého veku. II. díl.

Za K — "50. — 5. a 6. svazek: Výbor stati a eí dra. V. Škardy. S úvodem životopisným Mfl. Sisové. Za K 1 "50.

7. svazek: Dr. D. Panýrek: Choroby lidu a jak o nich soudí léka. Za K — '50.

Roník V.: 1. svazek: Vlád. Sis: Z bulharského boiilti. S 2 mapkami. Za K — '80. — 2. sr.: dr. A. M. Mayer:
Hungurica. Za K — 50. — 3. sv. : Prof. Jaroslav Vlek: Slovensko od reakce Bachovy do sruiení „Matice Slovenské'

.

Za K — '90. — 4. svazek: C. Merkout: Samospráva a národní ikolsHn. Za K —
'90. — 5. a 6. sv.: Prof. dr. V. Funk:

Rakouská osobni da x pi/mu- Za K 1*60. — V. a 8. sv.: Prof. dr. B. Raýman: Pirodoxpytec a otázky dne. S úvodesn
prof dra. B.Nmce Za K 160— 9. svazek: Doc. JUDr. & Ph. Dr. Robert Marian: Pedbeznové Rakousko. Za K —'80.

Ronik VI.: 1. a 6. sv.: Denník MUDra. Ed. Grégra. S úvodem dra. Z. V. Tobolky. Za K 180. — 2. a 3. sv.:

Prof dr.Jos. Gruber: Agrární zízeni Za K 2'50. — 4. a 5. sv.: l.eop. Weiyner : Umni a emeslo. S obrázky. Za K T60.

K oslavám Husova jubilea!
strádatelná kniha pro kadého intelligenta echa,

jenž o Husovi a jeho dob chce býti pouen anebo
pouiti chce jiné, fest Klímova pub likare -í tanka :

„Život a význam Mistra Jana Husa".
kane vydáni z nákladu Emila Šolce v Karlin,

lánky a studie, básn i citáty z nejpednr
spisovatel. Hmv život i význam projednán
stránek a s hledisk nejrznjších. Sv. ech, Mi.

ta z belletristíi. Palacký. Tomek, flavlicek,

lá, Vlek. Drtina, Kro/ta, Hrejsa aj. ulo-

rili tu sve práce. - „Kdo si ji prote s láskou a
myílenky. mnoho jí získá", napsal

árodní Politiky. Dostati lze za K 1 20

prožije jeti

o ni kritik N

Umlecká díla
knižní a obrazová
a jiné pepychové práce knihtiskové

v dokonalé úpravé za ceny mírné
provede

Pražská akciová tiskárna
v Praze 11., Mariánská ulice, íslo 3.

Druhý svazek díla
„Mistr Jan Hus v živote a památkách eského lidu"
vyjde do msíce a rozesílán bude postupné > i> - r v n a. Obsahovati bude as

podrobí m a vysvtleni podá. Cena krámská celého <!• i pro
t n a 8 k o r u n, p na. Starýn. -ho Ctr se dílo

" l •MrinkýDfiapvek i nám) U <
'1 korun k letošnímu jejich p-

nekryje krám
li se do konce kvtna, obdrží pul ,m. Od ervna platí pro dilo (brožován'

cena 10 korun u výtlak. Na dílo budou vydány pvodní desky, u" avené dle návrSu profesora F Kytery.

m díla v pvodní vazb buclr pro pihlásivši se do konce kvtna 12 korun (pro leny 10 ko.
pozdji 14 korun.
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